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Frutal, Estado de Minas Gerais..............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de
2008 (nº 731/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização á associação da Rádio comunitária Serrana Manganês
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Serra do navio, Estado do Amapá....
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nas instituições federais de ensino técnico de nível
médio e dá outras providências..............................
Projeto de Lei da Câmara nº 181, de 2008
(nº 4.322/2008, na Casa de origem), que denomina Otto de Lara Resende, e Fernando Sabino, os
viadutos que compõem o complexo do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, localizados no Km 312,8
da BR-262...............................................................
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Projeto de Lei do Senado nº 452, de 2008,
que dá nova redação ao art. 38 da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza
e consolida a legislação sobre direitos autorais,
para permitir que o autor de obra de arte negocie
o valor em alienações sucessivas. Senador Sérgio
Guerra. ................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 453, de 2008,
que dispõe sobre a presunção de justa causa para
desfiliação partidária a não concessão de legenda
ao detentor de mandato eletivo, em efetivo exercício, que deseje concorrer ao mesmo cargo político,
nas eleições que renove o seu mandato. Senador
Romeu Tuma. .........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 454, de 2008,
que acrescenta art. 392-B à Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
concessão de estabilidade provisória aos genitores
e futuros genitores, únicos provedores de renda da
família. Senador Augusto Botelho. .........................
Projeto de Lei do Senado nº 455, de 2008,
que tributa as exportações do etanol e direciona
os recursos arrecadados para a educação básica.
Senador Cristovam Buarque. ................................
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Considerações sobre o acordo firmado entre
o Brasil e o Vaticano, no dia 13 de novembro, sobre
questões diversas. Senadora Ada Mello.................
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Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008 (nº
73/1999, na Casa de origem), que dispõe sobre o
ingresso nas universidades federais e estaduais e

Requerimento nº 1.475, de 2008, que requer
autorização para afastamento de Sua Excelência
dos trabalhos da Casa a fim de integrar a delega-
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ção da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática – CCT, e participar do
3º Fórum de Governança da internet, em Hyderabad – Índia, no período de 27 de novembro a 9 de
dezembro de 2008. Senador Sérgio Guerra...........
Requerimento nº 1.476, de 2008, que requer
licença de Sua Excelência dos trabalhos da Casa
para participar da décima quinta Sessão do Parlamento do MERCOSUL, a realizar-se entre os dias
27 e 29 de novembro de 2008, na cidade de Montevidéu, Uruguai. Senador Neuto de Conto............
Requerimento nº 1.477, de 2008, que requer
Voto de Pesar pelo falecimento do radialista Celso
Garcia, ocorrido no dia 23 de novembro de 2008,
no Rio de Janeiro – RJ e que o voto de pesar seja
levado ao conhecimento da sua família e da Direção do Clube de Regatas do Flamengo. Senador
Arthur Virgílio..........................................................
Requerimento nº 1.478, de 2008, que requer
que seja concedida licença de Sua Excelência dos
trabalhos da Casa para participar da 15ª Sessão
do Parlamento do MERCOSUL, em Montevidéu –
Uruguai, nos dias 28 e 29 de novembro de 2008.
Senador Efraim Morais...........................................
Requerimento nº 1.479, de 2008, que requer
voto de aplauso ao bailarino Joffre Silva dos Santos,
pelo êxito alcançado na carreira. Senador Arthur
Virgílio.....................................................................
Requerimento nº 1.480, de 2008, que requer
voto de aplausos aos 60 anos da Rádio Difusora
do Amazonas. Senador Arthur Virgílio. ..................
Requerimento nº 1.481, de 2008, que requer
voto de aplauso ao jovem judoca amazonense Filipe
Israel Bindá, por ter conquistado Prata na recém-realização 8ª Copa Cidade de Fortaleza. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Requerimento nº 1.482, de 2008, que solicita
ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria em atos administrativos de dirigentes e conselheiros da Petrobras, de Furnas Centrais Elétricas,
da Itaipu Binacional e do BNDES que deliberaram
sobre os investimentos dessas entidades em países
da América do Sul. Senador Gerson Camata. .......
Requerimento nº 1.483, de 2008, que requer
a criação de Comissão Temporária Externa a fim de
averiguar, in loco, a situação do Estado de Santa
Catarina visando encaminhar medidas a serem tomadas para minorar os efeitos da situação de calamidade pública decorrente das chuvas das últimas
semanas. Senador Raimundo Colombo.................
Requerimento nº 1.484, de 2008, que solicita que o presente requerimento seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
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do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que
envie, no estrito prazo constitucional, informações
sobre a quantidade de cargos criados, bem como
a quantidade de vagas criadas, a partir de 2003
até esta data, indicando o documento legal em que
foi apoiada a criação; o custo anual de cada cargo
(de 2003 a 2008), bem com o custo total; a indicação de quais os cargos são de livre provimento e
quais são os cargos efetivos, agrupando por órgão;
e a indicação do preenchimento de vagas a ano,
acompanhadas dos documentos comprobatórios.
Senador Raimundo Colombo..................................
Requerimento nº 1.485, de 2008, que solicita
que o presente requerimento seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que envie,
no estrito prazo constitucional, informações sobre
a evolução das despesas de custeio, por órgão, de
2002 até esta data, informando o total de despesas de cada órgão, destacando as despesas com
passagens aéreas, locação de veículos, hospedagens, e outras dez maiores despesas, em cada ano
(valores pagos), acompanhadas dos documentos
comprobatórios. Senador Raimundo Colombo. .....
Requerimento nº 1.486, de 2008, que solicita
que seja o presente requerimento encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que envie,
no estrito prazo constitucional, informações sobre o
custo anual, de 2002 até esta data, com empresas
prestadoras de serviço, fornecedores de mão de
obra, indicando o tipo de serviço contratado, separando por órgão, acompanhadas dos documentos
comprobatórios. Senador Raimundo Colombo. .....
Requerimento nº 1.487, de 2008, que solicita
que seja o presente requerimento encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para que
envie, no estrito prazo constitucional, informações
sobre a lista das entidades que se enquadravam
nas disposições do art. 37 da Medida Provisória nº
446/2008, informando sua localização, principais
dirigentes e o tipo de pendência que apresentavam.
Senador Raimundo Colombo. ................................
Requerimento nº 1.488, de 2008, que solicita
que seja o presente requerimento encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que envie,
no estrito prazo constitucional, informações sobre
concursos realizados de 2003 até esta data, ano a
ano, com o número de vagas oferecidas e preenchidas, com o respectivo custo das contratações,
indicando o diploma legal em que foram embasados,
bem como a alocação dos servidores por órgão e

136

136

137

137

XVII
Pág.

as contratações a serem realizadas por concursos
autorizados e ainda não realizados, indicando o
custo anual bem como os órgãos em que serão
alocados os novos servidores, acompanhadas dos
documentos comprobatórios. Senador Raimundo
Colombo. ...............................................................
Requerimento nº 1.489, de 2008, que requer a desapensação, para que tenha tramitação
autônoma, do Projeto de Lei do Senado nº 552,
de 2007, dos Projetos de Lei do Senado nºs PLC
nº 97/2003, PLC nº 69/2003, PLS nºs 134/2003,
135/2003, 154/2003, 204/2003, 311/2003, 338/2003,
378/2003, 457/2003 e 508/2003, PLS nºs 13/2004,
113/2004, 196/2004, 227/2204, PLS nºs 3/2005,
280/2005, 301/2005, 307/2005, 339/2005, 357/2005,
378/2005 e 303/2005, PLS nºs 55/2006, 105/2006,
159/2006, 162/2006, 167/2006 e 283/2006, PLS nºs
197/2007, 239/2007, 287/2007, 496/2007, 537/2007
e 689/2007, PLS nºs 7/2008, 148/2008, 149/2008
e 220/2008, que tramitam em conjunto. Senador
Gerson Camata......................................................
Requerimento nº 1.490, de 2008, que requer
que seja prestada homenagem ao Senador Antonio
Carlos Magalhães, incluindo-se sua biografia na
coleção intitulada “Grandes Vultos que Honraram
o Senado”. Senador Efraim Morais. .......................
Requerimento nº 1.491, de 2008, que requer
que seja incluído o nome do Senador Walfredo Dantas Gurgel na coleção intitulada “Grandes Vultos
que Honraram o Senado”. Senador Garibaldi Alves
Filho........................................................................
Requerimento nº 1.492, de 2008, que requer
que seja editada a biografia do Senador João Agripino de Vasconcelos Maia Filho como parte integrante da coleção intitulada “Grandes Vultos que
Honraram o Senado”. Senador Efraim Morais. ......
Requerimento nº 1.493, de 2008, que requer
Pedido de Informações ao Ministério da Previdência Social, no sentido de que informe a este Poder
sobre qual o real montante da dívida ativa e administrativa do INSS, assim como a relação de seus
principais devedores; e quais os procedimentos
judiciais e administrativos adotados pelos órgãos
competentes do Governo para a cobrança da referida dívida, até o dia 25 de novembro de 2008.
Senador Mário Couto. ............................................
Requerimento nº 1.494, de 2008, que requer
voto de estímulo à fotógrafa catarinense Ana Reczek, para que continue colhendo êxitos em sua
carreira. Senador Arthur Virgílio. ............................
Requerimento nº 1.495, de 2008, que requer
voto de pesar pelo falecimento do ator e diretor
Fábio Junqueira, ocorrido no dia 20 de novembro
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de 2008, no Rio de Janeiro – RJ. Senador Arthur
Virgílio. ...................................................................
Requerimento nº 1.496, de 2008, que requer,
ao Ministro da Saúde, informações acerca de ações
existentes no País, em especial no SUS, para atendimento de pacientes com Hepatite C, e do número
de transplantes de fígado efetuados no período de
2000 a 2008. Senador Arthur Virgílio......................
Requerimento nº 1.497, de 2008, que requer
voto se reconhecimento e Aplauso ao fotógrafo
Araquém Alcântara, pelo muito que tem feito como
“guardador de florestas”. Senador Arthur Virgílio. .
Requerimento nº 1.498, de 2008, que requer
homenagem de pesar, consistente em inserção em
ata de Voto de Pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento, ocorrido na madrugada do dia 25 de novembro de 2008, do advogado
e escritor curitibano Nireu Teixeira. Senador Alvaro
Dias. .......................................................................
Requerimento nº 1.499, de 2008, que requer
homenagem de pesar, consistente em inserção em
ata de Voto de Pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento, no dia 15 de novembro de 2008, do artista plástico Cláudio Seto,
diretor do Departamento de Cultura da Sociedade
Nipo-Brasileira de Curitiba, no Paraná. Senador
Alvaro Dias.............................................................
Requerimento nº 1.500, de 2008, que solicita
que seja o presente requerimento encaminhado ao
Tribunal de Contas da União para solicitar a inclusão no Plano de Auditorias de 2009 de auditoria
no Programa Seguro-Desemprego, vinculado ao
Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de verificar
os motivos do crescimento do número de benefícios
mesmo em período de forte declínio das taxas de
desemprego, a eficiência da estrutura de fiscalização
do programa para evitar fraudes na concessão dos
benefícios, a existência de desvios de recursos do
Programa para finalidades diferentes do pagamento
de Seguro-Desemprego e a qualidade de eventuais trabalhos de avaliação do Programa. Senador
Raimundo Colombo................................................
Requerimento nº 1.501, de 2008, que requer
que o período do expediente da sessão do dia 16
de dezembro de 2008, seja destinado a homenagear, bem como comemorar o 250 aniversário do
Departamento de Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP. Senador Paulo Paim...................
Requerimento nº 1.502, de 2008, que requer
destaque para Votação em Separado da Emenda
nº 4 de autoria do Deputado Rodrigo Rollemberg,
oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador
Flexa Ribeiro...........................................................
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Requerimento nº 1.503, de 2008, que requer
destaque para Votação em Separado da Emenda
nº 8 de autoria do Deputado Rodrigo Rollemberg,
oferecida à Medida Provisória nº 441, 2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador
Flexa Ribeiro. .........................................................
Requerimento nº 1.504, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 22, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim..............................................................
Requerimento nº 1.505, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 23, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.506, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 24, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.507, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 25, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.508, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 33, que adiciona redação ao § 1º do art. 30 da
MP nº 441/08, posteriormente convertida no PLV
nº 28/08. Senador Inácio Arruda.............................
Requerimento nº 1.509, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 35, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de de-
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zembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.510, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 63, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
27 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal
do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de
julho de 2004, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim..............................................................
Requerimento nº 1.511, de 2008, que requer
destaque para Votação em Separado da Emenda nº
63, de autoria do Deputado Jorge Bittar, oferecida
à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador Flexa
Ribeiro. ..................................................................
Requerimento nº 1.512, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 65, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.513, de 2008, que requer
destaque para Votação em Separado da Emenda nº
65, de autoria do Deputado Jorge Bittar, oferecida
à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador Flexa
Ribeiro. ..................................................................
Requerimento nº 1.514, de 2008, que requer
destaque para votação em Separado da Emenda nº
67, de autoria do Deputado Jorge Bittar, oferecida
à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador Flexa
Ribeiro....................................................................
Requerimento nº 1.515, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 67, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.516, de 2008, que requer
destaque para Votação em Separado da Emenda nº
68, de autoria do Deputado Jorge Bittar, oferecida
à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador Flexa
Ribeiro....................................................................
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Requerimento nº 1.517, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda
nº 68, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim..............................................................
Requerimento nº 1.518, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
161, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim. ............................................................
Requerimento nº 1.519, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
183, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim..............................................................
Requerimento nº 1.520, de 2008, que requer
que seja feita a votação em separado da Emenda
nº 184, de autoria da nobre Deputada Federal Gorete Pereira, apresentada a Medida Provisória nº
441 de 2008. Senador José Nery. .........................
Requerimento nº 1.521, de 2008, que requer
que seja feita a votação em separado da Emenda nº
185, de autoria da nobre Deputada Federal Gorete
Pereira, apresentada à Medida Provisória nº 441,
de 2008. Senador José Nery. ................................
Requerimento nº 1.522, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº 213 ao Projeto de Lei nº 28, de 2008, proveniente da Medida Provisória nº 441. Senador
Valdir Raupp.......................................................
Requerimento nº 1.523, de 2008, que requer
que seja feita a votação em separado da Emenda nº
213, de autoria da nobre Deputada Federal Gorete
Pereira, apresentada à Medida Provisória nº 441,
de 2008. Senador José Nery. ................................
Requerimento nº 1.524, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
220, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008. Senador Sérgio Zambiasi..............
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Requerimento nº 1.525, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
221, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008. Senador Sérgio Zambiasi..............
Requerimento nº 1.526, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
221, de autoria do Senador Valdir Raupp, oferecida
à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador Flexa
Ribeiro....................................................................
Requerimento nº 1.527, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
222, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008. Senador Sérgio Zambiasi..............
Requerimento nº 1.528, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
225, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008. Senador Sérgio Zambiasi..............
Requerimento nº 1.529, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
233, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008. Senador Sérgio Zambiasi..............
Requerimento nº 1.530, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
373, constante no Projeto de Lei de Conversão nº
28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da
composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Senador
Paulo Paim..............................................................
Requerimento nº 1.531, de 2008, que requer
destaque para Votação em Separado da Emenda nº
373, de autoria do Deputado Jorge Bittar, oferecida
à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008). Senador Flexa
Ribeiro....................................................................
Requerimento nº 1.532, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
297, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008. Senador Sérgio Zambiasi..............
Requerimento nº 1.533, de 2008, que requer
destaque para votação em separado da Emenda nº
409, apresentada à Medida Provisória nº 441, de
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Ata da 222ª Sessão Especial,
Em 25 de Novembro de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Efraim Morais e Marco Maciel
(Inicia-se a Sessão às 10 horas e 43
minutos, e encerra-se às 12 horas e 43 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM –
PB) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a celebrar o centenário de morte de Machado de Assis, de
acordo com os Requerimentos nº 97 e 1.254, de
2008, de S. Exª o Senador Marco Maciel e outros Srs.
Senadores.
Convido, para compor a Mesa, S. Exª o Senador
Marco Maciel, Presidente da Comissão Ano Cultural
Arthur da Távola; o Exmº Sr. Eros Grau, Ministro do
Supremo Tribunal Federal; a Srª Ana Cláudia Costa
Badra, Coordenadora da Comissão Ano Cultural Artur
da Távola; o Professor Antônio José Barbosa, Consultor
Legislativo do Senado Federal. (Palmas.)
A Presidência convida o nosso Consultor Legislativo, Dr. Antônio José Barbosa, para fazer a leitura
da crônica Bons Dias!, de Machado de Assis.
O SR. ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA – Antes de
proceder à leitura da crônica, creio ser válido apresentar duas informações.
Em primeiro lugar, esta crônica está completando
exatamente, neste ano, 120 anos de publicação, é do
dia 19 de julho de 1888. A segunda explicação prévia
é para que os ouvintes possam captar melhor o humor
e a ironia do autor nos dois últimos parágrafos, quando
ele faz uso de uma palavra que, para nós, hoje, seria
completamente desconhecida, exatamente “carapicu”.
“Carapicu” é uma gíria da época de 1888 e se explica
pelo fato de ser um peixe minúsculo, praticamente sem
nenhum valor comercial. Ou seja, chamar alguém de
carapicu significa lembrar a irrelevância da pessoa.
Bons dias!
Antes de mais nada deixem-me dar um
abraço no Luís Murat, que acaba de não ser
eleito deputado pelo 12º distrito do Rio de
Janeiro. Eu já tinha escovado a casaca e o

estilo para o enterro do poeta e o competente
necrológio; ninguém está livre de uma vitória
eleitoral. Escovei-os e esperei as notícias.
Vieram elas, e não lhes digo nada: dei
um salto de prazer. Cheguei à janela; vi que
as rosas, – umas grandes rosas encarnadas
que Deus me deu, – vi que estavam alegres e
até dançavam; a música era um bater de asas
de pássaros brancos e azuis, que apareceram
ali vindos não sei donde, nem como.
Sei que eram grandes, que batiam as
asas, que as rosas bailavam, e que as demais
plantas pareciam exalar os melhores cheiros.
Umas vozes surdas diziam rindo: Murat, derrotado, Murat, derrotado.
E que bonita derrota, Deus da misericórdia! Podia perder a eleição por vinte ou trinta
votos; seria então um meio desastre, porque
abria novas e fundadas esperanças. Mas, não,
senhor; a derrota foi completa; nem cinqüenta
votos. Por outros termos, é um homem liberto;
teve a sua lei de 13 de maio: “Art. 1º Luís Murat continuará a compor versos. Art. 2º Ficam
revogadas as disposições em contrário”.
Não é que seja mau ter um lugar na Câmara. Tomara eu lá estar. Não posso; não entram ali relojoeiros. Poetas entram, com a condição de deixar a poesia. Votar ou poetar. Vota-se
em prosa, qualquer que seja, prosa simples,
ruim prosa, boa prosa, bela prosa, magnífica
prosa, e até sem prosa nenhuma, como o Sr.
Dias Carneiro, para citar um nome. Os versos,
quem os fez, distribui-os pelos parentes e amigos e faz uma cruz às musas. Alencar (e era
dos audazes) tinha um drama no prelo, quando foi nomeado ministro. Começou mandando
suspender a publicação; depois fê-lo publicar
sem nome de autor. E note-se que o drama
era em prosa...
Suponhamos que Luís Murat saía eleito, e que seu rival, o Augusto Teixeira, é que
ficava com os quarenta votos. Com certeza,
os versos de Murat não passavam a ser fei-
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tos pelo Teixeira; e era, talvez, uma vantagem.
Em todo caso, ficávamos sem eles. Onde estão os do Dr. Afonso Celso? José Bonifácio,
se os fazia, enterrava-os na chácara... Podia
citar outros, mas não quero que a Câmara
brigue comigo.
Vá lá outro abraço, e adeus. Agora, é
arrazoar de dia no escritório de advogado, e
versejar de noite. Não fazem mal as musas
aos doutores, disse um poeta; podem fazê-lo
aos deputados.
Antes de mais nada, disse eu a princípio;
mas francamente não vi se tinha mais alguma coisa que dizer. Prefiro calar-me, não sem
comunicar aos leitores uma notícia de algum
interesse.
Os leitores pensam com razão que são
apenas filhos de Deus, pessoas, indivíduos,
meus irmãos (nas prédicas), almas (nas estatísticas), membros (nas sociedades), praças
(no exército), e nada mais. Pois são ainda certa
coisa, – uma coisa nova, metafórica, original.
Ontem, indo eu ao meu bonde das tantas
horas para (não digo o lugar), ao entrarmos
no Largo da Carioca, costeamos outro bonde, que ia enfiar pela Rua Gonçalves Dias. O
condutor do meu bonde falou ao do outro para
dizer que na viagem que fizera da estação do
Largo do Machado até a cidade, trouxe um
só passageiro.
Mas não contou assim, como aí fica:
contou por estas palavras: “Que te dizia eu?
Fiz uma viagem à toa; apenas pude apanhar
um carapicu...”
Aí está o que é o leitor: um carapicu este
seu criado; carapicus os nossos amigos e
inimigos. Aposto que não sabia desta? Carapicu...
Como metáforas, é bonita; e podia ser
pior.
Boas noites.
(Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Convido, para compor a Mesa, o Exmº Sr. Deputado
Federal Osmar Serraglio, 1º Secretário da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional.
Exmº Sr. Senador da República Marco Maciel, autor desta sessão, Presidente da Comissão Ano Cultural
Arthur da Távola e também Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa; Exmº
Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau;
meu caro amigo e 1º Secretário da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, Deputado Federal
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Osmar Serraglio; Drª Ana Cláudia Costa Badra, nossa
querida coordenadora da Comissão Ano Cultural Artur
da Távola; Professor Antônio José Barbosa, consultor
legislativo desta Casa; Srªs e Srs. Senadores; minhas
senhoras e meus senhores, convocamos esta sessão
em homenagem a um dos grandes brasileiros de todos
os tempos: Machado de Assis.
Completam-se cem anos do falecimento do maior
expoente da nossa literatura e um dos gigantes escritores em língua portuguesa e da literatura mundial. Com
reverência, o Senado Federal presta esta homenagem
a um brasileiro admirado aqui e no exterior. São memórias póstumas, mas que continuam vivas e contemporâneas nos romances e no imaginário brasileiro. A
obra de Machado de Assis é universal. Bem lembra o
crítico literário norte-americano Harold Bloom que, ao
incluir Machado de Assis entre os maiores gênios da
literatura, o classifica como o maior escritor “mulato”
de todos os tempos.
Não deixa de ser curioso que celebremos cem
anos da morte de nosso autor máximo logo após a
eleição de um “mulato” para a Presidência dos Estados
Unidos. Essa característica racial, embora indelével na
obra de Machado, é menor perto da grandiosidade do
talento do autor.
Gostaria de mencionar alguns dos muitos Machados de Assis que havia, além do excepcional prosador
que todos nós conhecemos.
Havia o jornalista Machado de Assis, que publicava crônicas e comentários sobre a vida carioca ao
final do século XIX e se tornou o primeiro grande crítico literário nacional, nas palavras de José de Alencar,
outro enorme das letras.
Havia o tradutor, que almejava na tradução o esmero e a exatidão que tinha a própria pena.
Havia o servidor, que construiu carreira prodigiosa no serviço público, começando, ainda jovem, na
Imprensa Nacional, da qual viria a se tornar patrono,
e que continuou no exercício de oficial da Secretaria
de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas.
Havia o Machado de Assis político, envolvido com
as idéias libertárias na virada do século XIX, amigo de
Quintino Bocaiúva e de Saldanha Marinho.
Havia o Machado consciente da necessidade de
cultivar as letras, que engenhou a Academia Brasileira
de Letras, da qual foi seu primeiro presidente e também se tornou patrono.
Havia o Machado de Assis teatrólogo e poeta,
cuja obra mantinha a elegância tão famosa na prosa,
embora talvez não tenha alcançado a mesma fama.
Havia até mesmo o Machado de Assis enxadrista, mais
uma faceta da inteligência desse gênio.
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Havia o Machado de Assis homem de família,
que dedicou a vida e seu amor a sua única esposa,
Carolina, com quem foi casado por 35 anos até o dia
em que ela faleceu.
Continuamos a descobrir e a redescobrir muitos
Machados. Recentemente, o ex-Presidente do Banco
Central Gustavo Franco se encontrou com o Machado economista e publicou um livro com crônicas e
comentários do grande escritor sobre a situação econômica de sua época, abordando temas como o encilhamento, a abolição da escravatura e a Proclamação
da República.
Srªs e Srs. Senadores, minhas senhoras e meus
senhores, iremos relembrar esses e outros Machados
nesta sessão especial. Que o espírito do escritor nos
inspire a homenageá-lo!
Muito obrigado. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Exmº Sr. Senador Marco
Maciel, primeiro subscritor da homenagem.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº
Sr. Senador Efraim Morais, 1º Secretário da Mesa do
Senado Federal que preside esta sessão; Exmº Sr. Ministro Eros Grau, membro do Supremo Tribunal Federal
que representa a instituição nesta cerimônia; Exmº Sr.
Deputado Federal Osmar Serraglio, 1º Secretário da
Mesa do Congresso Nacional e 1º Secretário da Câmara dos Deputados, a quem gostaria de cumprimentar pela bela sessão que promoveu naquela Casa em
homenagem a Machado de Assis; Ilmª Srª Ana Cláudia Costa Badra, Coordenadora da Comissão do Ano
Cultural Artur da Távola; Srªs Embaixatrizes de Cabo
Verde e da Dinamarca; Srªs e Srs. representantes do
corpo diplomático e do corpo consular; Srªs e Srs.
Senadores; ex-Senador Aureo Mello; ilustre Prof. Antônio José Barbosa, Consultor Legislativo do Senado
Federal; minhas senhoras e meus senhores; o Senado
Federal se reúne para celebrar, unido ao sentimento
de toda a Nação, a passagem do centenário da morte
de Joaquim Maria Machado de Assis. E, ao registrar
a data, fazemos memória, ao mesmo tempo, de que
o escritor foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, instituída há mais de 110
anos. O criador e a criatura, o homem e a instituição,
ambos são testemunhas perenes de existência proba
e digna, efemérides que não podem deixar de ser festejadas, pela notável contribuição ao enriquecimento
cultural do País, à verberação de identidade do nosso
povo nas diversas manifestações no território da literatura e das artes.
Machado, ao assumir o cargo de presidente da
Academia, afirma que o desejo da Casa “é conservar,
no meio da federação política, a unidade literária” e que
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“o batismo de suas cadeiras [...] é indício de que a tradição é o seu primeiro voto”. Na fala de encerramento
das atividades do ano de 1897, Machado anuncia:
A Academia [...] buscará ser, com o tempo, a guarda da nossa língua. Caber-lhe-á,
então, defendê-la daquilo que não venha das
fontes legítimas – o povo e os escritores –, não
confundindo a moda que perece com o moderno, que vivifica. Guardar – salienta – não é
impor; nenhum [...] tem para si que a Academia
decrete fórmulas. E depois, para guardar uma
língua, é preciso que ela se guarde também
a si mesma, e o melhor dos processos é ainda a composição e a conservação de obras
clássicas.
Joaquim Nabuco, que exercitava a política com
P maiúsculo, dirá no seu pronunciamento como Secretário-Geral da ABL:
Nós não pretendemos matar o literato, no
artista, o patriota, porque sem a pátria, sem a
Nação, não há escritor, e com ela há forçosamente o político. [...] A pátria e a religião são,
em certo sentido, cativeiros irresgatáveis para
a imaginação, condições do fiat intelectual.
[...] A política, isto é, o sentimento do perigo e
da glória, da grandeza ou da queda do país,
é uma fonte de inspiração de que se ressente
em cada povo a literatura toda de uma época, mas para a política pertencer à literatura
e entrar na Academia é preciso que ela não
seja o seu próprio objeto; que desapareça na
criação que produziu, como o mercúrio nos
amálgamas de ouro e prata.
Extraio de Josué Montello, em “O Presidente Machado de Assis, nos papéis e relíquias da Academia
Brasileira de Letras, a seguinte observação:
Na Presidência da Academia, por força
da condição do espírito acadêmico, Machado
de Assis encontrou a solução ideal de sua vocação política: realizou-se politicamente, sem
se afastar da orbita literária, e o fez com um
tato inexcedível, sabendo que se deve compor
a vida, segundo Madame Valmore, como se
costura – ponto por ponto.
Sr. Presidente, importa igualmente assinalar que,
na data do centenário do falecimento do escritor, em
cerimônia na sede da Academia Brasileira de Letras,
no Rio de Janeiro, foram assinados pelo Presidente da
República, os Decretos nº 6.583 [promulga o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990]; nº 6.584 [promulga o
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Protocolo Modificativo ao Acordo Orográfico a Língua
Portuguesa, assinado em Praia, em 17 de julho de
1998]; nº 6.585 [dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Modificativo ao Acordo Orográfico da Língua
Portuguesa, assinado em São Tomé, em 25 de julho
de 2004] e nº 6.586 [dispõe sobre a implementação do
Acordo Orográfico da Língua Portuguesa], unificando
nos oito países falantes da língua portuguesa a forma
da escrita do idioma, objetivo por er que a Academia
Brasileira de Letras tanto se empenha – aqui e alhures – por entender ser fundamental para a nossa maior
presença nesses tempos de mundialização.
Ademais, uma nova edição das obras completas
do maior escritor brasileiro foi lançada, contendo textos
inéditos, suscitando novas abordagens e enriquecendo
sua fortuna crítica. A ABL vem também realizando, por
iniciativa própria ou em parceria com entidades públicas ou privadas, eventos que aviventam no Brasil – e
fora do País – o debate e o estudo da fecunda obra do
Bruxo do Cosme Velho.
A exposição que vamos a seguir inaugurar, intitulada “Machado vai ao Senado”, é modo de concorrer para despertar o gosto pela leitura, tornar possível
o desenvolvimento da educação e adensar as bases
fundamentais da vida cultural brasileira.
A Lei nº 11.522, de 18 de setembro de 2007, que
instituiu 2008 como o “Ano Nacional Machado de Assis”,
projeto de minha iniciativa aprovado pelo Legislativo
e sancionado pelo Presidente da República, agracia
o escritor com a chancela do nosso reconhecimento,
principalmente em função de suas virtudes cívicas.
É bom mencionar que concomitantemente estamos aqui no Senado Federal, por iniciativa do Presidente Garibaldi Alves Filho, realizando também o
Ano Cultural Artur da Távola. Cerimônias e eventos
foram cumpridos para difundir cada vez mais a cultura brasileira.
Sr. Presidente, o culto que hoje prestamos a
Machado de Assis propicia reflexão sobre pontos de
interseção entre o mundo da cultura e da política, porque eles se alojam no território dos valores, sem os
quais não se possibilita o travejamento das sociedades
democráticas e nem se convive sob o sol da liberdade. Ademais, é necessário ter presente que, sem se
preservar os valores, não se consolidam os legítimos
interesses.
Nas duas Casas do Congresso Nacional, procurase, pela palavra, o alevantamento das nossas instituições democráticas, posto que capazes de propiciarem
através do exercício da liberdade, enquanto prática da
cidadania, a seiva que alimenta as raízes da nacionalidade. Pois, se busca sempre entre os que nos separa
aquilo que nos pode unir, porque, se queremos viver
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juntos na divergência, princípio vital das sociedades
abertas, estamos condenados a nos entender.
Aqui, o significado da política é percebido como
compromisso ético que importa igualmente valorizar
a virtude da paciência e a coragem da renúncia, pois
seu exercício exige o realismo sem, contudo, deixar
de ser idealista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores participantes
desta sessão, Machado de Assis, nascido no Rio de
Janeiro em 21 de junho de 1839 e morto na mesma
cidade em 29 de setembro de 1908, filho de Francisco
José de Assis, descendente de pardo forro, e de Maria
Leopoldina Machado, portuguesa da Ilha de São Miguel, era canhoto, talvez o único atributo que pudesse
a ele me comparar.
Era pessoa de saúde precária. Órfão de pai e mãe
desde muito cedo, não chegou a freqüentar curso que
ultrapassasse o primário. Com a morte do esposo em
1851, Maria Inês, sua madrasta, trabalhou num colégio
modesto como doceira para educar o enteado.
Aos 15 anos incompletos, publica seu primeiro
soneto, estreando, em 1864, na poesia com o livro
Crisálidas. Machadinho, assim reconhecido por ser
de pequena estatura, exerceu depois a atividade de
tipógrafo na Imprensa Oficial, então dirigida pelo romancista Manoel Antônio de Almeida.
Descobre-se portador de epilepsia, à época moléstia sem tratamento eficaz, chamada de mal sagrado,
por haver – supõe-se – acometido a Maomé. Casa-se
com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Morais,
versada no idioma e que exerceu significativa influência em sua vida e obra. Quatro anos mais velha do
que ele, faleceu Carolina em 1904, após 35 anos de
exemplar vida conjugal.
No momento do desaparecimento da esposa,
Machado lhe dedica o seguinte soneto:
À Carolina
Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs um mundo inteiro.
Trago-te flores – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.
Que eu, se tenho nos olhos mal feridos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos”.
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Sr. Presidente, cabe por oportuno, recordar o interesse tão estreito de Machado de Assis com a política
e, especialmente, com esta Casa.
Em O Velho Senado, obra que está sendo reeditada pelo Senado Federal, retratou com argúcia e verve
as sessões deste Colegiado no Segundo Reinado.
Como ele conta na crônica “O Velho Senado”, fora
no longínquo ano de 1860 que entrara “para a imprensa”. Ainda moço, Quintino Bocaiúva o convidou para
integrar a redação do Diário do Rio de Janeiro, que
reapareceria sob a direção de Saldanha Marinho.
Sobre Sinimbu e Ouro Preto, dois dos maiores estadistas do Segundo Reinado, Machado escreveu que
presenciou quando ambos, saindo da Câmara dos Deputados para a Secretaria de Agricultura, “eram seguidos
por enorme multidão de gente em assuada”. E narra:
O carro em frente à Secretaria; os dois
apearam-se e pararam alguns instantes, voltados para a multidão, que continuava a bradar
e apupar, e então vi bem a diferença dos dois
temperamentos. Ouro Preto fitava-a, com a cabeça erguida e certo gesto de repto; Sinimbu
parecia apenas mostrar ao colega um trecho
do muro, indiferente.
Curioso é, igualmente, ao falar Machado sobre
o Marquês de Itanhaém, o mais velho dos Parlamentares:
A idade deste fazia-o menos assíduo, mas
ainda assim era-o mais do que cabia esperar dele.
Mal se podia apear do carro e subir as escadas,
arrastava os pés até a cadeira. [E conclui:] A figura de Itanhaém era uma razão visível contra
a vitaliciedade do Senado, mas é também certo
que a vitaliciedade dava àquela casa uma consciência de duração perpétua, que parecia ler-se
no rosto e no trato de seus membros.
Eleitos por toda vida, poder-se-ia argüir que os
Senadores, no Império, deixavam de representar seus
eleitores, pelo tempo decorrido, pela falta de consultas
mais freqüentes ao corpo votante. Observou, contudo,
Beatriz Westin Leite, no seu livro sobre o tema, que o
Senado, “pela alteração amiudada de seus quadros,
a depender do desaparecimento de seus integrantes,
conservava sempre vozes da oposição”.
Machado, em abril de 1877, mostra-se favorável – um dos pioneiros, podemos dizer – à concessão
do voto às mulheres. Disse ele: “Venha, venha o voto
feminino; eu o desejo, não somente porque é idéia de
publicistas notáveis, mas porque é um elemento estético nas eleições, onde não há estética”.
Ainda em abril daquele ano, propõe uma reforma
eleitoral, protegendo as minorias:
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(...) a eleição de duas Câmaras, uma de
um partido, outra de outro. Cada uma dessas
Câmaras escolhia um Ministério. O Ministério da
Câmara A era o Poder Executivo da Câmara B;
o da Câmara B era o da Câmara A. Está claro
que ambos os Ministérios tinham oposição nas
Câmaras onde tivessem de prestar contas; mas
a oposição seria moderada, e os votos seriam
certos, porque as duas Câmaras assegurariam
assim a vida dos seus próprios Ministros”. E
encerra dizendo que era uma “idéia para os
Benjamins Constants do outro séculos.
Além de comentários sobre esta Casa, contidos
no livro a que já me referi, “O Velho Senado”, Machado publicou inúmeras crônicas sobre a vida cultural,
social e econômica do País.
E, em maio de 1896, ele recordava ainda a grande lei de 1881:
Um dia apareceu a Lei Saraiva, destinada
a fazer eleições sinceras e sossegadas. Elas
passavam a ser de um só grau. Oh! Ainda agora não me esqueceram os discursos que eu
ouvi, nem os artigos que li esses tempos atrás,
pedindo a eleição direta! A eleição direta era
salvação pública. Muitos explicavam: direta e
censitária. Eu, pobre rapaz sem experiência,
piscava embasbacado quando ouvia dizer que
todo o mal das eleições estava no método;
mas, não tendo outra escola, acreditava que
sim, e esperava a lei.
O grande retratista do Império, S.A Sisson, reproduziu, no que chamou “Galeria dos Brasileiros Ilustres”,
a efígie de vultos do Império, entre eles Senadores como
os Marqueses do Paraná, de Olinda, de Baependi, os
Viscondes de Abaeté, de Itaboraí, e tantos outros.
Naquele mesmo ano, reabertas as Câmaras, Machado faria reportagens sobre atividades do Senado,
levando para o jornal a síntese dos debates, vendo de
perto os grandes líderes do Império, realçando-lhes os
méritos, criticando-lhes os desacertos, descrevendolhes o íntimo, compondo-lhes as imagens, com a minúcia e a sutileza do seu estilo.
O estilo, já se disse, é o talento do escritor. É a
forma de expressar suas idéias.
O texto machadiano, Senhoras e Senhores, caracteriza-se por uma tessitura estilística incomum. Há
uma leveza sintética na sua frase, segundo o crítico
Cristóvão Tezza (Estado de S. Paulo, de 26.10.2008).
Ademais, exibe uma extraordinária concisão. E, sobre
esse assunto, na crônica intitulada Balas de Estalo, Machado nos ensina: “Os adjetivos passam, e os
substantivos ficam.”
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Sr. Presidente, “Vivendo numa época de literatíce” – anota Lúcia Miguel Pereira, autora da primeira
e, talvez, mais significativa biografia de Machado de
Assis, editada logo após a celebração do centenário
de seu nascimento, observa: “onde o culto já não da
forma, mas do vocábulo excessivo, imperava, soberanamente, teve a suprema graça da exatidão, e rara
elegância em ser conciso. Com uma sábia economia
de palavras, soube pôr em evidência as idéias”. (Machado de Assis [Estudo Crítico e Biografia], Companhia
Editora Nacional, Coleção “Brasiliana”, 2ª edição, vol.
73, São Paulo, 1939, 342 p).
Machado pôde nos transmitir, em palavras, o
retrato vivo e o perfil psicológico dos que, no Senado
do Império, compuseram a elite política da época. E,
com a “graça dançarina” do seu estilo, como uma vez
apontaria Gustavo Corção, deixou-nos, também na
crônica, páginas imperecíveis sobre o Senado, agora
eletivo e Casa da Federação.
Sr. Presidente, Otto Maria Carpeaux, na sua estupenda História da Literatura Ocidental, considera
“Machado de Assis o maior escritor da literatura brasileira” e acrescenta:
O caso enigmático, um mulato de origens
proletárias, autodidata, torna-se o escritor mais
requisitado da sua literatura, espírito cheio
de ‘arrière pensées’ [...]; leituras de Schopenhauer fortaleceram-lhe a visão negra e quase demoníaca dos homens e das coisas; mas
sempre sabia exprimir-se com a urbanidade
reservada e irônica de um ‘homme de lettres’
do século XVIII.
Sem pretender ignorar a contribuição de tantos
quantos, no campo da literatura, precederam ao “Bruxo do Cosme Velho”, não hesitaria em considerar a
obra machadiana como manifestação da maturidade
literária do País, “tesouro do qual se tira sempre coisas
novas e velhas”, para usar a expressão do evangelista Mateus. Lidas e relidas, as palavras de Machado
continuam a suscitar interesse, provocar debates e
despertar novas vocações de escritores na semântica
dos novos tempos.
Minhas senhoras e meus senhores, Machado de
Assis era um polígrafo, como se constata pela universalidade de sua obra, que abrange praticamente todos
os gêneros literários – conto, poesia, romance, novela,
crônica, dramaturgia, crítica literária e teatral, e intensa,
frise-se, atividade epistolar. Foi jornalista e folhetinista.
É de ressaltar que o jornalismo, na visão de Alceu
Amoroso Lima, é considerado também gênero literário.
Com relação ao folhetim, assim se refere Machado em
uma de suas crônicas:
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[O folhetim], “na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal; salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre
todos os caules suculentos, sobre todas as
seivas vigorosas. Todo mundo lhe pertence;
até mesmo a política”.
Autor de nove romances, compôs onze peças
de teatro, que ele considerava “o verdadeiro meio de
civilizar a sociedade e os povos”. Certo é que, com
seu estímulo, o teatro alcança uma maior participação na vida cultural da Corte. Escreveu 610 crônicas
e 190 contos, poesias publicadas nos livros Crisálidas
(1864), Falenas (1870) e Americanas (1875), além de
75 poemas diversos.
Traduziu obras do francês e do inglês para o
português, inclusive o conto “Queda que as mulheres
têm para os tolos” – atribuído a Victor Hénaux –, além
de trabalhos sobre estética, perfis e biografias. Graça
Aranha escreveu livro – reeditado com apresentação
do historiador José Murilo de Carvalho – contendo as
cartas trocadas entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco, este no exterior, em missão diplomática, donde
se retiram lúcidas observações sobre temas acadêmicos e questões várias.
Sr. Presidente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Machado não foi um pessimista, como tantas vezes
se afirma; um cético, talvez, haja sido a muitas coisas, não, porém, com relação ao Brasil. Nele se vê a
consciência nacional brotar, embora lenta, emergindo
do sentimento da alma brasileira.
No conjunto da vastíssima obra de Machado de
Assis, destacam-se, indiscutivelmente, os romances.
Contêm o tempero da ironia, são psicologicamente
densos e expressam seu pensamento, como ele revela, com a “pena da galhofa e a tinta da melancolia”.
Sempre no limite entre a loucura e a razão, o escritor
encontrou uma vertente literária singular, que o levou – sem sair do Rio de Janeiro – a tecer toda uma
genial trama que o converteu no autor de riquíssima
universalidade.
Considerados pela crítica, dentro da dicotomia
classificatória, seus romances iniciais são caracterizados pelo romantismo, e os posteriores ostentam
caráter realista. Aliás, Machado nunca se fixou numa
escola literária.
A fase romântica compreende Ressurreição
(1872), A Mão e a Luva (1879), Helena (1871), Iaiá
Garcia (1878). Eles expressam um cariz fundamentado
na vivência e escolhas amorosas de seus personagens,
que batizam o caminho de damas adoradas e de seus
adoradores. A doçura, não raro estóica do romantismo,
não se faz distante em vários momentos de frio sentir
do realismo nessa fase da obra machadiana.
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Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1892), Dom Casmurro (1900), Esaú e Jacó
(1904) e Memorial de Aires (1908), seu último livro, ao
lado da coletânea dos contos Papéis Avulsos (1882) e
Relíquias da Casa Velha (1906), integram o conjunto
de romances de viés realista de Machado de Assis e
o consagram definitivamente.
No prólogo de Memórias Póstumas de Brás
Cubas, confessa Machado: “Há na alma desse livro,
por mais risonho que pareça, um sentimento amargo
e áspero”.
O livro é escrito por um defunto, Brás Cubas, e
se inicia de maneira surpreendente: “Ao verme que primeiro roeu as carnes frias do meu cadáver dedico com
saudosa lembrança estas Memórias Póstumas”.
No último capítulo do livro, intitulado “Das Negativas”, diz Brás Cubas – o defunto:
Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci
o casamento. Verdade é que, ao lado dessas
faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar
o pão com o suor do meu rosto”.
E encerra:
Somadas umas coisas e outras, qualquer
pessoa imaginará que não houve míngua nem
sobra, e conseguintemente que saí quite com
a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a
este outro lado do mistério, achei-me com um
pequeno saldo, que é a derradeira negativa
deste capítulo de negativas: – Não tive filhos,
não transmiti a nenhuma criatura o legado da
nossa miséria.
Machado, conquanto freqüentasse os melhores salões da sede do Império e, depois, Capital da
República, debica dos valores e do modo de ser da
vida burguesa. A hipocrisia, o egoísmo, a mentira, a
vaidade, o interesse acima da amizade, a falta de esperança são assuntos, entre outros, presentes à sua
fértil imaginação. A ambigüidade, ao lado da ironia,
talento e arte, mostram o seu enorme poder criador.
Enfim, Machado sabia que “a vida não é um jogo de
xadrez”, que enseja ao leitor caminhar junto com ele
no fantástico universo de sua obra.
Em Esaú e Jacó, Machado nos oferece um bem
tecido enredo, característica dos seus romances, e
define o que significa ser oposição:
Advertiu que o homem, uma vez criado, desobedeceu logo ao Criador, que aliás
lhe dera um paraíso para viver; mas [dispara
Machado] não há paraíso que valha o gosto
da oposição.
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Pela boca de Quincas Borba sentencia Machado:
“Em política, a primeira coisa que se perde é a liberdade”.
E acrescenta:

Isto de política pode ser comparado à paixão
do nosso Senhor Jesus Cristo; não falta nada,
nem o discípulo que nega, nem o discípulo que
vende. Coroa de espinhos, bofetadas, madeiro e
afinal morre-se na cruz das idéias, pregado pelos
cravos da inveja, da calúnia e da ingratidão.
Conquanto Machado tivesse “tédio à controvérsia”, como revelara, ao contrário do que muitos afirmam,
sempre demonstrou interesse pelas grandes questões
nacionais e expendia, com freqüência, sua opinião.
Na crônica “A Semana”, de 11 de novembro de
1897, confessou: “Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu,
com a curiosidade estreita e aguda que descobre o
encoberto.” Para arrematar: “A vantagem dos míopes
é enxergar onde as grandes vistas não pegam.”
Se não chegou a se engajar nas porfias eleitorais,
Machado jamais deixou de externar seu pensamento
e pronunciar-se a respeito de assuntos da sociedade
brasileira. Foi abolicionista – admirava o semi-parlamentarismo que se praticara durante o Império, sobretudo
no Segundo Reinado. Não foi, portanto, republicano,
mas recebeu a República com naturalidade.
Daniel Piza, em seu apreciado livro Machado de
Assis, um gênio brasileiro, salienta a visão de Machado
sobre dois “Brasis”: “O país real, esse é bom, revela os
melhores instintos; mas o país oficial é caricato e burlesco. A sátira de Swift nas suas engenhosas viagens
cabe-nos perfeitamente. No que respeita à política,
nada temos a invejar o reino de Lilipute.”
Sr. Presidente: “Esse homem ameno não se curvava nem ao peso do trabalho, nem à coragem das
atitudes, embora sem espalhafatos”, diz Francisco de
Assis Barbosa no seu livro Machado de Assis em Miniatura – um perfil biográfico.
Registre-se sua posição como Diretor do Ministério da Agricultura interpretando a Lei do Ventre
Livre, de 1871, ao manifestar que “desde o direito e
facilidades de alforria até a disposição máxima, sua
alma e fundamento, a Lei de 28 de setembro quis,
primeiro que tudo, proclamar, promover e resguardar
o interesse da liberdade.” Daí a sua posição favorável
à lei então aprovada.
Continuo citando Francisco de Assis Barbosa:
Estava [Machado] sinceramente convencido da supremacia do parlamentarismo, que
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vinha sendo aplicado no Brasil desde a Maioridade. Não acreditava na experiência presidencialista, à americana, de que Rui Barbosa
se fizera paladino. [...]
Antioportunista, Machado poderia repetir
em 1889 o que dissera em 1873: A influência
popular tem um limite; e o escritor não está
obrigado a receber e dar curso a tudo o que o
abuso, o capricho e a moda inventam e fazem
correr. Pelo contrário, ele exerce uma grande
influência a este respeito depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão”.
Ilustres convidados, senhoras e senhores, caro
Presidente Garibaldi Alves, Machado era, também,
metabolicamente dotado de forte sentimento de brasilidade. Em ensaio escrito em 1873, ele anota:
Quem examina a atual literatura brasileira
reconhece-lhe logo, como primeiro traço, certo instinto de nacionalidade. Poesia, romance,
todas as formas literárias do pensamento buscam vestir-se com ascores do país, e não há
negar que semelhante preocupação é sintoma
de vitalidade e abono de futuro. As tradições
de Gonçalves Dias, Porto Alegre e Magalhães
são assim continuadas pela geração já feita e
pela que ainda agora madruga, como aqueles continuaram as de José Basílio da Gama
e Santa Rita Durão. Escusado é dizer a vantagem deste universal acordo. Interrogando a
vida brasileira e a natureza americana, prosadores e poetas acharão ali farto manancial de
inspiração e irão dando fisionomia própria ao
pensamento nacional.
E complementa Machado de Assis:
Esta outra independência (e ele se refere à independência literária) não tem Sete
de Setembro nem campo de Ipiranga; não se
fará num dia, mas pausadamente, para sair
mais duradoura; não será obra de uma geração nem duas; muitas trabalharão para ela até
perfazê-la de todo.
Sente-se aquele instinto até nas manifestações da opinião, aliás mal formada ainda,
restrita em extremo, pouco solícita, e ainda
menos apaixonada nestas questões de poesia
e literatura.[...] A juventude literária, sobretudo, faz deste ponto uma questão de legítimo
amor-próprio. Nem toda ela terá meditado os
poemas de Uruguai e Caramuru com aquela
atenção que tais obras estão pedindo; mas
os nomes de Basílio da Gama e Durão são
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citados e amados, como precursores da poesia brasileira.
A razão é que eles buscaram em roda
de si os elementos de uma poesia nova, e
deram s primeiros traços de nossa fisionomia
literária [...]
Reconhecido o instinto de nacionalidade
que se manifesta nas obras destes últimos tempos, conviria examinar se possuímos todas as
condições e motivos históricos de uma nacionalidade literária, esta investigação (ponto de
divergência entre literatos), além de superior
às minhas forças, daria em resultado levar-me
longe dos limites deste escrito. Meu principal
objeto é atestar o fato atual; ora, o fato é o instinto de que falei, o geral desejo de criar uma
literatura independente. [...]
Viva imaginação, delicadeza e força de
sentimentos, graças de estilo, dotes de observação e análise, ausência às vezes de reflexão e pausa, língua nem sempre pura, nem
sempre copiosa, muita cor local, eis aqui por
alto os defeitos e as excelências da atual literatura brasileira, que há dado bastante e tem
certíssimo futuro”.
Afrânio Coutinho, na Enciclopédia de Literatura Brasileira, a respeito do trabalho de Machado de
Assis, a que me refiro, o Instinto de Nacionalidade,
comenta:
Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa
pare no século de quinhentos é um erro igual
ao de afirmar que a sua transplantação para
a América não lhe inseriu riquezas novas. A
esse respeito a influência do povo é decisiva.
Há, portanto, certos modos de dizer, locuções
novas que de força entram no domínio do estilo
e ganham direito de cidade.
A propósito, Afrânio Coutinho cita opinião de
Barreto Filho:
essa língua nada tem de puramente erudita, mas é uma utilização lógica e cultural da
contribuição do povo, conforme a dosagem que
ele prescreveu [...], português novo, esperto e
flexível como o espírito carioca.
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Machado
de Assis, a partir de 1904, alquebrado pela perda da
esposa, companheira de 35 anos, e os achaques que
se agravam, falece aos 69 anos, nas primeiras horas
do dia 29 de setembro de 1908. “Quando se padece
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tão e longamente, a morte é liberdade”, observava Machado, em crônica “A Semana”, do citado ano.
Morto o “Bruxo do Cosme Velho”, sua casa, “como
é de má praxe no Brasil, [...] seria derrubada mais tarde”, observa Daniel Piza, já referido anteriormente.
Um ano depois [...] foi colocado uma
placa no hoje Museu Histórico Nacional. [...]
Mas Nabuco queria mais. [...] Na cerimônia de
descerramento, coube ao poeta e acadêmico
Olavo Bilac fazer o discurso. Depois de descrever a moderação do comportamento do escritor, abnegado e solitário, [...] Bilac registrou:
[...]’Neste quieto recanto da cidade, longe de
‘agitações e lutas’, fugindo à curiosidade pública, ao louvor da multidão, à popularidade fácil
e à sedução brilhante mas estéril da política,
dividiu ele o melhor da sua existência, vinte e
quatro anos da sua maturidade fecunda, entre
o gozo recatado da sua felicidade doméstica
e o gozo igualmente discreto da sua arte. [...]
Aqui experimentou ele, com a satisfação de
ser amado e com as agruras dos padecimentos físicos, o prazer de tratar o idioma que
prezava tanto.
Senhoras e senhores, no dia 30 de setembro,
na câmara ardente do escritor, no prédio do silogeu,
então sede da ABL,
Rui Barbosa dá a Machado de Assis o adeus da
Academia Brasileira de Letras:
Nunca ergui a voz sobre um túmulo, parecendo-me sempre que o silêncio era a linguagem de nos entendermos com o mistério
dos mortos.
A seguir Rui acrescenta, referindo-se a Machado:
Modelo foi de pureza e correção, temperança e doçura; na família, que a unidade e
devoção do seu amor converteu em santuário;
na carreira pública, onde se extremou pela fidelidade e pela honra; no sentimento da língua
pátria, em que prosava como Luís de Sousa,
e cantava como Luís Camões; na convivência
dos seus colegas, dos seus amigos, em que
nunca deslizou da modéstia, do recato, da tolerância, da gentileza. Era sua alma um vaso
da amenidade e melancolia. [...] Contudo, o
mesmo cálice da morte, carregado de amargura, lhe não alterou a brandura da têmpera
e a serenidade da atitude.
Conclui Rui Barbosa:
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Mestre e companheiro, disse eu que nos
íamos despedir. Mas disse mal. A morte não
extingue: transforma; não aniquila: renova; não
divorcia: aproxima.
Encerro, portanto, parafraseando Rui Barbosa:
O seu desaparecimento nos mantém
próximos. Cultuar-lhe a memória é dizer que
sua morte não nos separa, antes nos conserva
unidos pelo denso testemunho da vida e da
obra que nos legou.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Garibaldi Alves Filho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Exmº Sr. Presidente, Senador
Garibaldi Alves Filho; Exmº Sr. Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Eros Grau, que nos honra com sua
presença nesta sessão de homenagem a Machado de
Assis; Exmº Sr. Deputado Federal, Osmar Serraglio, 1º
Secretário da Mesa do Congresso Nacional, que igualmente nos honra com sua presença; Exmº Sr. Senador
ex-Vice-Presidente da República, Dr. Marco Maciel,
autor do requerimento de homenagem a Machado de
Assis; Ilmª Srª Ana Cláudia Badra; Professor Antônio
José Barbosa, Consultor Legislativo do Senado Federal;
Srs. Embaixadores; Membros do Corpo Diplomático;
Srªs e Srs. Senadores; demais autoridades; convidados
aqui presentes, minhas primeiras palavras são de cumprimento ao ilustre e querido Senador Marco Maciel,
membro da Academia Brasileira de Letras, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, pela iniciativa de requerer a realização desta
sessão especial, destinada a comemorar o centenário
de morte de Machado de Assis.
Senhoras e senhores, esta sessão solene revestese de singular importância para a Casa de Rui Barbosa,
porque homenagear Machado de Assis é reconhecer
o mérito de um dos maiores escritores, senão o maior,
no idioma pátrio.
Machado de Assis tem sido vinculado ao Realismo,
porquanto Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura
entre nós esse movimento, da mesma forma que Madame Bovary, de Flaubert, o fez na Europa e, mais particularmente, na França. Mas o “Bruxo do Cosme Velho”
não pode ser enquadrado apenas em um momento ou
movimento literário, porquanto há na obra do ilustre es-
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critor pitadas de Romantismo, de Modernismo e – com
certeza – de muito tempero com ironia.
Machado é um desses magistrais senhores das
letras, cuja leitura se faz nas linhas e, sobretudo, nas
entrelinhas, sob pena de perdermos a essência, a
sutileza da mensagem, muitas vezes colocada numa
palavra ou interjeição.
Permitimo-nos aqui dizer que, decerto, Machado preferiria uma sessão para lembrar a sua morte,
como o fazemos aqui, a uma sessão em homenagem
ao seu nascimento. Afinal, como ele mesmo observou no parágrafo introdutório de Memórias Póstumas
de Brás Cubas, duas considerações o levaram a falar
primeiro da sua morte.
Dizia o mestre Machado que, em primeiro lugar,
não era propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço, segundo
é que o escrito ficaria mais galante.
Ironia à parte, o fato é que Machado deu expressão mundial à língua portuguesa e tornou-se reconhecido em todo mundo como referência em prosa,
de inigualável estilo e sábia articulação de frases e
pensamentos.
Diga-se, por oportuno, que, além de ler as obras
do grande escritor, ganha quem parar e refletir sobre
a construção fraseológica de Machado de Assis, sobretudo a capacidade ímpar de escolher as palavras
e conectivos.
A vida de Machado de Assis deve ser vista também como a de alguém que supera as próprias limitações físicas e sociais de sua época, marcada pela
escravidão e, sobretudo, pelo preconceito.
Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio
de Janeiro, a 21 de junho de 1839, e morreu também
no Rio de Janeiro, a 29 de setembro de 1908. Era filho do mulato Francisco José de Assis e, da imigrante,
Maria Leopoldina Machado de Assis.
Machado tinha saúde frágil, era epilético e gago.
Foi criado no Morro do Livramento e perdeu a mãe
muito cedo. Sua madrasta, Maria Inês, foi quem o
matriculou na escola pública, onde concluiu apenas o
primário. Aprendeu francês com imigrantes da padaria
do bairro onde morava.
É esse menino pequenino, exemplo para todos
os brasileiros, que vai se transformar no grande autodidata, no magnífico autor de Crisálias, A Mão e a
Luva, Iaiá Garcia, Quincas Borba, Memorial de Aires,
entre outros livros.
É esse menino franzino que, juntamente com
outros intelectuais nas reuniões na redação da Revista Brasileira, será o fundador da Academia Brasileira
de Letras.
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Não há muito que dizer sobre Machado, Sr. Presidente, por que todos os elogios ao “Bruxo do Cosme
Velho” são ineficazes para tentar expressar a grandiosidade desse maravilhoso homem das letras.
Parabéns, Senador Marco Maciel, por essa justíssima homenagem!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Garibaldi Alves
Filho; Exmº Sr. Senador Marco Maciel, autor do requerimento que deu origem a esta sessão e membro
da Academia Brasileira de Letras; Exmº Sr. Deputado
Osmar Serraglio, 1º Secretário da Mesa do Congresso
Nacional; Exmº Sr. Ministro Eros Grau, do nosso Supremo Tribunal Federal; Professor Antônio José Barbosa,
Consultor Legislativo desta Casa; Srª Ana Cláudia da
Costa Badra, Coordenadora da Comissão Ano Cultural
Artur da Távola; senhoras e senhores, não tenho, aqui,
a responsabilidade de falar sobre Machado de Assis
como a tem o Senador Marco Maciel e outros ilustres
Parlamentares que já passaram por esta tribuna na
manhã de hoje. O que me traz aqui, modestamente, é
a intenção de testemunhar como a literatura brasileira,
enquanto entranhada na vida do povo brasileiro, vive,
se fortalece e viverá talvez para sempre.
O Senador Marco Maciel e o Senador Sarney são
os nossos políticos intelectuais, ou nossos intelectuais
políticos, ou ainda nossos políticos e intelectuais, e têm,
sim, a responsabilidade de vir aqui e proferir brilhantes
discursos, como o fez o Senador Marco Maciel.
É claro que vou me referir a Machado de Assis;
mas, para chegar a ele, quero contar aqui uma historinha ambientada no meu querido Estado do Acre. Logo
que assumi meu mandato, com a ajuda de meus auxiliares, assessores, inauguramos algo que, no primeiro
momento, parecia uma experiência que não teria como
prosperar. Nós oferecemos a uma parcela da população do meu Estado, primeiramente, um curso sobre
política, denominado Política ao Alcance de Todos. Nós
fizemos esse curso como se fosse um curso a distância. Lançamos o curso no Acre, as inscrições tiveram
um número tímido, no início, começamos a mandar
todo mês um fascículo e, para minha grande surpresa,
esse curso, como se diz nas ruas, pegou. De seiscentas inscrições iniciais, nós concluímos o curso, após o
seu décimo fascículo, com seis mil inscrições.
Fizemos palestras em todo o Estado, em alguns
Municípios do Estado, com participação efetiva de políticos, de professores, de estudantes, do povo em geral.
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Nós nos entusiasmamos e, em seguida, lançamos mais um curso, Senador Marco Maciel: Política
e Cidadania. Dessa feita, em cinco fascículos. Foi o
mesmo sucesso. E eu, de minha parte, quebrei aquilo
que a gente, às vezes, alimenta e não externa com receio de melindrar; mas, no fundo, no fundo, as pessoas me diziam: “Geraldo, esse curso... As pessoas não
estão interessadas em ler, em aprender assuntos tão
cáusticos: filosofia política, sociologia política, política”.
Olha, foi uma das experiências mais agradáveis que
eu tive neste mandato e na minha vida. As pessoas
acorreram, pediram. Até hoje essas duas obras são
solicitadas por pessoas no meu Estado e fora do meu
Estado, o que me trouxe uma comprovação imediata:
as pessoas no nosso País, o povo brasileiro adora ler,
gosta de ler; o povo brasileiro, na sua maioria, não tem
acesso à literatura, Senador Marco Maciel. Os livros
no nosso País ainda são absurdamente caros e acessíveis apenas a uma minoria.
Essa experiência me levou a outra. Quando
membro da Comissão de Educação nesta Casa, cheguei a dialogar com o atual Ministro da Educação e
concitá-lo a lançar um programa. Assim como temos
por parte do Governo Federal o Programa Farmácia
Popular, concitei o Ministro da Educação a lançar um
outro programa: a livraria popular. O Governo Federal
se encarregaria de reeditar obras clássicas da nossa literatura – nós temos um acervo riquíssimo – e a
disponibilizaria para a população a preços módicos,
subsidiados. Por que não? Eu tenho certeza absoluta de que esses livros não dormiriam nas prateleiras
dessas livrarias. Até hoje, não soube de nenhuma
experiência ou iniciativa nesse sentido, mas, modestamente, tomei a minha.
Valendo-me da cota que temos aqui para impressão de material gráfico, inaugurei aquilo que denominamos Coleção Biblioteca Popular, aquelas obras
que já estão, inclusive no site do próprio Ministério da
Educação, disponíveis a todos que o acessam, pois já
não há mais que se falar em direito autoral. Comecei a
pinçar nessas obras desse site e, como disse, valendome da cota que temos no Senado Federal, comecei a
republicar obras da nossa literatura brasileira. Uma das
obras está aqui, Dom Casmurro, e aí, sim, refiro-me a
Machado de Assis. Antes dela, publicamos A Escrava
Isaura, de Bernardo Guimarães, e agora, por último,
O Ateneu, de Raul Pompéia.
Antes havíamos reunido, numa pequena obra,
a passagem de Euclides da Cunha pelo meu Estado.
Pouca gente sabe disto: ele chefiou a missão brasileira que demarcou, subindo o rio Purus, os limites
do Acre, do Brasil com o Peru, o que resultou num
outro tratado, além do Tratado de Petrópolis, o mais
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conhecido do trabalho do Itamaraty em relação àquele
imbróglio envolvendo o Acre, a Bolívia e o Peru.
Dom Casmurro, Machado de Assis, cem anos
da sua morte!
As pessoas do meu Estado me ligam, me abordam
no meio da rua, quando eu estou por lá, e perguntam:
“Senador, o senhor ainda tem o Dom Casmurro? A minha prima quer ler. A minha avó soube que o senhor
tem o Dom Casmurro e queria um exemplar”. Essa
obra, como as demais, fala do sentimento do povo
brasileiro. Não é nada mais do que isso. O sentimento
do povo brasileiro não muda tão rápido como mudam
as indumentárias, os hábitos, os costumes, o próprio
ambiente. E Machado de Assis, com a sua perspicácia, com a sua argúcia, com a sua fina ironia, traduz
a alma do povo brasileiro. É por isso que a obra, até
hoje, assim como outras que se equivalem a essa,
cai no gosto da população. E estou falando de pessoas muito simples, porque essa obra é distribuída nos
Municípios, nos locais mais distantes do meu querido
Acre. E as pessoas adoram ler. As pessoas comentam.
As pessoas me abordam para falar de Capitu.
E é isso. Eu queria tão-somente registrar esse
fato. É a minha maneira de homenagear Machado de
Assis. Vou reproduzir outras obras dele, assim como
de outros autores brasileiros consagrados.
E digo aqui para vocês, até para quem não acredita, que o povo brasileiro adora ler. O povo brasileiro
ama a literatura brasileira. O povo brasileiro se agarra
a obras como essas e se vê nas obras. E é por isso
que digo que, talvez daqui a cem anos, estaremos comemorando os duzentos anos da morte de Machado
de Assis; e, quem sabe, muitos cem anos para frente,
enquanto conseguirmos fazer com que a população
brasileira tenha acesso a obras como essa.
Portanto, esta é minha homenagem a Machado
de Assis, muito singela. Como disse, no início do meu
discurso, não tenho a responsabilidade de falar aqui
sobre Machado de Assis como têm nossos políticos
acadêmicos, mas, por ele e por outros autores, tive
uma das experiências mais gratificantes dentro deste
mandato e como cidadão brasileiro. Percebi que o povo
brasileiro, apesar de suas dificuldades, adora ler, ama a
literatura brasileira. E eu acho que é um dever de todos
nós fazer com que obras como essa consigam chegar
aos recantos mais distantes do nosso País.
Vocês não sabem a falta que os livros fazem.
Quando chegamos a um pequeno Município de seis,
dez mil habitantes, eu e meu pessoal – quando posso,
também me faço presente –, vamos a escolas, sindicatos, ruas, praças e mercados e distribuímos determinada obra. Imediatamente, as pessoas estampam um
sorriso, Professor, e recebem-na com o maior prazer.
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Em seguida, pedem mais. Portanto, vamos oferecer
livros ao povo brasileiro. A homenagem que podemos
prestar, além desta que prestamos hoje a Machado
de Assis e a tantos autores brasileiros consagrados e
àqueles que ainda virão, é fazer com que não se corte a
ligação da literatura brasileira com o povo brasileiro.
A literatura sustenta o povo brasileiro, e o povo
brasileiro sustenta a literatura, enquanto estiverem
unidos pelas obras, pelos livros, pela memória de
Machado de Assis e de tantos outros grandes autores
que possuímos.
Obrigado pela oportunidade. Esta é nossa singela
homenagem àquele que, há cem anos, falecia e deixava uma lacuna a mais na literatura brasileira.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE)
– Cumprimento o nobre Senador Geraldo Mesquita
pelas palavras que acaba de proferir.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Senador Marco Maciel, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e de quem tão boa
foi a iniciativa de promovermos hoje esta homenagem
aos cem anos da morte de Machado de Assis; caro
Deputado Federal Osmar Serraglio, 1º Secretário do
Congresso Nacional; Srª Ana Cláudia Costa Badra,
Coordenadora da Comissão Ano Cultural Arthur da
Távola; Srªs Embaixatrizes de Cabo Verde e da Dinamarca; Srs. Embaixadores, Membros do Corpo Diplomático; Professor Antonio José Barbosa, Consultor
Legislativo; senhoras e senhores, imortal, conforme
o mestre Aurélio Buarque de Holanda afirma, quer
dizer “que não morre; eterno, imorredouro”. A nós humanos, a imortalidade está nas obras que deixamos
e nas ações que praticamos. Ao tratarmos das ações
do amor e do coração, alcançamos aquilo que é sublime a toda a humanidade, deixando um legado para
as gerações futuras. Esse é o caso de Joaquim Maria
Machado de Assis, romancista, contista, poeta e teatrólogo, considerado um dos mais importantes nomes
da nossa literatura.
Apesar da origem humilde e da saúde frágil, epilético e gago, Machado de Assis, filho de Francisco José
de Assis, pintor de paredes e descendente de escravos
alforriados, e de Maria Leopoldina Machado, lavadeira
portuguesa na Ilha de São Miguel, foi responsável por

NOVEMBRO
2008
Novembro de 2008

uma das maiores produções literárias brasileiras e se
tornou um dos grandes intelectuais do País ainda jovem.
Sua extensa bibliografia compreende nove romances,
duzentos contos, uma dezena de peças de teatro, cinco
coletâneas de poemas e milhares de crônicas.
A emoção toma conta daqueles que lembram
da vida e detalhes dos romances desse importante
escritor brasileiro. Gênio e autodidata, Machado era
um daqueles iluminados que fundaram a ABL. Ele
conseguiu conciliar as aulas com a venda de doces,
não tendo acesso a cursos regulares. Superou sua
situação social e histórica, para criar uma ficção universal. Suas obras apresentam uma rica descrição de
detalhes e de movimentos, fazendo o leitor se misturar
a seus personagens.
Em 1869, casou-se com a portuguesa Carolina
Augusta Xavier de Novais, irmã do poeta Faustino
Xavier de Novais e quatro anos mais velha. Viveram
juntos até 1904, quando Carolina morreu. Machado,
então, escreveu um de seus melhores poemas, “Carolina”, em homenagem à falecida esposa. Muito doente,
solitário e triste depois da morte da mulher, Machado
de Assis faleceu em 29 de setembro de 1908, em sua
velha casa no bairro carioca do Cosme Velho.
Machado, como todos os autores do gênero,
escapa aos limites de todas as escolas, criando uma
obra única. Um de seus livros mais famosos, Memórias
Póstumas de Brás Cubas, marca o início do Realismo
no Brasil. O livro, extremamente ousado, é narrado por
um defunto e começa com uma dedicatória inusitada:
“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu
cadáver dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas”.
Machado de Assis é considerado um dos cem
maiores gênios da literatura de todos os tempos, ao
lado de clássicos como Dante, Shakespeare e Cervantes.
Atualmente, toda a obra de Machado de Assis é
de domínio público. O Ministério da Educação (MEC)
disponibilizou suas 243 obras na Internet, em edições
digitais, confiáveis e gratuitas, no endereço www.portal.
mec.gov.br/machado.
Por meio de sua obra, Machado de Assis cruzou
fronteiras d’além mar e se tornou imortal com seus
escritos e exemplo de superação.
Todos os dias, vemos depoimentos de pessoas
que estão ainda comovidas com cada aspecto de seu
trabalho.
Ainda hoje, recebi uma carta de André Augusto
Passari, que diz:
É com muito respeito e admiração ao
senhor que venho tratar de um tema muito
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especial para mim: os cem anos da morte de
Machado de Assis.
[...]
Minha relação com Machado de Assis
iniciou-se na adolescência, com a leitura de
suas obras. Logo ele se tornou uma figura
modelo para mim, não só pelos seus textos,
mas também pela sua pessoa. Pode parecer
estranho, mas, em minha adolescência, via em
Machado de Assis um espelho de personalidade ao qual me mirar. Provavelmente o que
mais me atraía em sua figura era o seu recato e honradez. Sendo eu um rapaz tímido, me
agradava a figura de um gigante da literatura
resguardado em sua vida pessoal, não afeito
a grandes badalações. Me enfeitiçava a imagem de um homem solitário, que ultrapassou
adversidades imensas, e lapidou, com persistência e paciência, o seu labor literário. O amor
à Literatura. A crença na palavra. Também me
encantava a reclusão com sua Carolina, um
amor do qual não sabemos muitas intimidades, mas que sempre me pareceu belo, calmo
e honrado. Lembro que nos meus 16 ou 17
anos costumava perguntar aos meus colegas
qual grande personalidade da história eles
gostariam de conhecer. Fazia essa pergunta
só para depois responder que o meu sonho
era conhecer Machado de Assis.
Foi, sem dúvida, o meu primeiro grande
mestre, alguém com quem até hoje dialogo
quando me ponho a filosofar ou a escrever.
Depois, outros grandes mestres apareceram,
mas Machado de Assis sempre ocupará a posição de ter sido o primeiro.
André Augusto Passari, médico psiquiatra em
Ribeirão Preto, escreve uma poesia em homenagem
a Machado. Trata-se de um brasileiro que, como muitos outros, vibra com os escritos de Machado de Assis. Diz ele:
O Mago da Ironia
Lá se vão cem anos, e quanta solidão!
De lá para cá, o ser humano
Esse espectro frágil de qualquer coisa
que seja Deus
Tropeçou em suas próprias armadilhas
e se perdeu
Por isso, com a mesma ironia
E em memória àquele que um dia iluminou essa escuridão
Dedico estes versos, pobres e insuficientes versos
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Mas que dão mote à grandeza do nome
sobre o qual verso
Antes do mais, perdoe-me o engano
Não, não é um espectro frágil o ser humano
É antes o próprio ideal trágico de um sonho infeliz e patético
Uma gargalhada profunda de um Deus
incrédulo e imagético
Mas vá lá, voltemos ao nosso mote
E à homenagem ao grande Cavaleiro
das Letras
Fundador da Academia Brasileira de Letras
E que nos inspira em vida e em morte
Joaquim Maria Machado de Assis
Ou somente Machado de Assis
Não era mesmo para ser o orgulho da
pátria
Estava mais para um néscio ou um pária
Mulato pobre, gago, órfão, epilético e
sem estudo
Tornou-se logo entre todos o mais culto
E contrariando a ordem lógica do mundo
Inverteu a lógica, o real e o oculto
Enxergou como ninguém a alma humana
E a revelou com a elegância de uma arte
grega ou romana
Mas o fez com tal sinceridade
Que até parece crueldade
É que o homem vive numa crise de identidade
Ante o bem e o mal, a dualidade.
Homenageado com honras em seu velório
Machado de Assis nunca foi um simplório
Sabia que a vida é um desafio complexo
E que só com maestria e valentia é que
faz nexo
Por isso aproveitou a ironia de ter nascido pobre
Para morrer com a insígnia de um espírito nobre.
(André Augusto Passari)
Gostaria, Sr. Presidente, de encerrar minhas palavras com as palavras de uma das mais saborosas
poesias de Machado de Assis:
Condão
Uns olhos me enfeitiçaram,
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Uns olhos... foram os teus.
Falaram tanto de amores
Embebidos sobre os meus!
Eram anjos que dormiam
Dessas pálpebras à flor
Nas convulsões palpitantes
Dos alvos sonhos de amor.
Foi à noite... Hora das fadas;
Bem lhes sentira o condão;
Mas refletiam tão puras
Os sonhos do coração!
Como ao sol do meio-dia
Dorme a onda à flor do mar,
Eu dormi, – pobre insensato,
Ao fogo do teu olhar...
Pobre, doida mariposa,
Perdi-me... – pecados meus!
Na chama que me atraía,
No fogo dos olhos teus.
Venci protestos de outrora,
Moirei no teu alcorão,
E vim purgar nesses olhos
Pecados do coração.
Pois bem hajam os teus olhos,
Onde um tal condão achei:
Doido inseto em torno à chama,
Todo aí me queimarei.
Muito obrigado.
Meus cumprimentos ao Senador Marco
Maciel! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE)
– Após a manifestação do nobre Senador Eduardo Suplicy, vou conceder a palavra, para falar sobre o tema
da nossa sessão, ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. em revisão do orador.) – Pediria
permissão, para saudar todas as autoridades, todos
os intelectuais, que são muitos. Eu poderia esquecer
alguns nomes, o que mesmo involuntariamente seria
imperdoável. Então, saúdo todos na pessoa do Senador Marco Maciel, que é membro da Academia Brasileira de Letras.
Senador Marco Maciel, estamos aqui, nesta que
simbolicamente seria a Casa dos Pais da Pátria, V. Exª
traduz este sonho histórico de grandeza que vem desde
Moisés, que, desesperado, quis abandonar tudo, saiu
quebrando leis... “Vá buscar [ele ouviu a voz de Deus]
os mais velhos e os mais sábios e eles o ajudarão a
carregar o fardo do povo”. Aí isso foi melhorando na
Grécia, na Itália, na França, na Inglaterra e aqui, com
Rui Barbosa. E estamos aqui, Marco Maciel. Atentai
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bem, V. Exª é o que tem de melhor. Da Academia Brasileira de Letras, somos poucos; acho que só V. Exª e
o Presidente Sarney. Então, é um filtro.
Mas não fiz o meu credo, como Rui Barbosa,
como Clóvis Bevilácqua; não sei se V. Exª já fez o seu.
Minhas crenças são simples, sou igual ao povo. Creio
no muito que é Deus; creio no amor, que é o cimento
da família. Ele disse: “A Pátria é a família amplificada”.
Eu creio no estudo, que leva à sabedoria, e no Livro de
Deus, que diz que ela “vale mais do que ouro e do que
prata.” E creio no trabalho, porque o próprio Deus disse:
“Comerás o pão com o suor do teu rosto”. O Apóstolo
Paulo ainda hoje engasga o Suplicy, porque diz: “Quem
não trabalha não merece ganhar para comer”.
Então, entre o Apóstolo Paulo e o Suplicy, fico
com o Apóstolo Paulo. Mas são comportamentos. Eu
tenho minhas crenças. Mas, Senador Eduardo Suplicy, perder para o Apóstolo Paulo não é coisa feia,
não. Já perdi eleição e ganhei, e já está puxando aí o
negócio... Ele foi um misto; foi ele que propagou este
Cristianismo. Ele era judeu, pegou a sabedoria grega
e foi um cidadão romano bravo. Foi uma comparação
justa. E, neste mundo em que até Cristo perdeu para
Barrabás, com V. Exª, foi uma comparação. Não é preciso buscar o art. 14, foi uma comparação do fato; não
foi nada de ofensivo, foi história.
Mas vamos adiante. É a crença. O Presidente
José Sarney disse: “Mão Santa, por que tu não escreves?” Eu disse que não escrevo. É complexo. Minha
mãe era uma boa escritora. Ela tem um livro – A Vida,
um Hino de Amor, publicado pela Editora Vozes –, é
como Gabriela Mistral. Então, se comparado com ela,
ela é melhor mesmo.
Então, falo assim, nessas conversas. Mas quero
dizer o que entendo. Eu entendo, Marco Maciel, que
V. Exª merece louvor.
Isso aqui é simbólico, mas é o real – um quadro
vale por dez mil palavras. Aqui deveria estar pipocando de gente, de povo, de brasileiras e brasileiros. Mas
isso é o real e V. Exª tem a esperança, e não pode
perdê-la. Ernest Hemingway disse que a maior estupidez é perder a esperança. O homem não é para ser
derrotado, ele pode até ser destruído, isso tem no livro
O Velho e o Mar.
Estamos com essa esperança, ô Suplicy, que o
Apóstolo Paulo tem: fé, esperança e caridade. Não estou condenando o programa que V. Exª defende, que
está aí incluída: caridade. Não sou contra, mas estou
em opção democrática de dizer que estou mais com
ele do que a mensagem que este Governo traz.
Mas eu diria o seguinte, como V. Exª me permite,
a oportunidade disso, Senador Marco Maciel. Vamos à
realidade, eu não sou pessimista, de jeito nenhum. Eu
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sou o que mais me aproximo de Juscelino: fui médico,
cirurgião de Santa Casa, tive passagem na vida de militar, fui prefeitinho, fui governador, fui cassado – ele foi
cassado aqui. Então, eu sou otimista. Juscelino disse
que é melhor ser otimista. O otimista pode errar, mas
o pessimista já nasce errando e continua.
Mas a realidade é esta aqui. Então eu estava aqui
lendo. Atentai bem – ô Suplicy, quem é no telefonema?
Eu li um livro que um irmão Marista me deu que diz: cuidado com os inoportunos, e o primeiro era o telefone.
Mas atentai bem! Quinhentos anos do nosso
Cristo, brasileiras e brasileiros – não tem crítica, não
–, quinhentos anos antes do nosso Cristo, a Grécia tinha lá o programa Paidéia – se fosse, hoje, no Piauí,
a gente chamaria pai d’égua, é um negócio muito
bom. Quinhentos anos antes de Cristo – olha onde
nós estamos!
Acuidade racional, a precisão gramatical e a maestria na oratória eram virtudes mais importantes do
novo homem ideal. A formação adequada da personalidade de um homem para uma boa participação da vida
na polis [cidade] exigia uma excelente formação nas
diversas artes-ciência, e assim foi criada a Paidéia.
Isso é que é programa de governo bom! Vamos
levar para o nosso Presidente ilustre Luiz Inácio. A Paidéia. Quinhentos anos antes de Cristo! Atentai bem,
os governantes – Péricles lá.
O clássico sistema grego de instrução
e educação pública [pública, pública] incluía
ginástica, gramática, retórica, poesia, música,
matemática, geografia, história natural, astronomia, ciências físicas, história da sociedade,
ética e filosofia. Enfim, todo um curso pedagógico necessário para produzir um cidadão
completo plenamente instruído.
Este País está assim de cabeça para baixo. Ginástica é o primeiro deles. Lá, na Itália, os romanos absorveram isso e um Senador como Marco Maciel disse: “Mens
sana in corpore sano”, a ginástica era para as crianças;
aqui os velhos que estão fazendo. Eu estou andando;
vai-se nas academias e há gente andando. Olha aí como
nós estamos! Eu estou falando e o debate qualificado,
Senador, é para isso. No meu tempo tinha, hoje não tem
mais não; pode ir às escolas primárias, não tem, não. A
gente faz agora ginástica depois de velho. Nós estamos
no meio da rua, nas academias – pode ir.
Isso era. Agora, hoje, meu querido Suplicy, V. Exª,
ainda bem... É O Globo. V. Exª não pode ser contra,
porque O Globo é duro, não vá ser contra, não, pergunte ao nosso Senador Crivella. Vamos lá. O que diz
o jornal O Globo: “Relatório da Unesco mostra deficiências na educação”.
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Eu sou lá do Piauí e eu aprendo é com os caboclos. Lá a gente diz: “A gente mata a cobra e mostra o
pau e a cobra”. Está aqui, O Globo, de hoje: “Relatório
da Unesco mostra deficiências na educação.” Brasil tem
a maior repetência da América Latina, aproximadamente, 20%. Atentai bem, nós saímos da 76ª posição para
80ª. O Juscelino disse: “Seja otimista, o otimista pode
errar; o pessimista já nasce errado”. Mas o Juscelino
não viu esse resultado, Deus o levou. Está aqui, um
quadro vale por dez mil palavras. Atentai, meu querido
Presidente Luiz Inácio, essa é a verdade.
E é isto: é a falta disso.
Agora, vamos, ô querido Suplicy...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tenho que sair.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não! O senhor tem que levar este discurso para Sua Excelência,
o Presidente Luiz Inácio. Nós estamos aqui para isto, é
dever, é o poder. Aqui, nós somos pais da Pátria. Então, estou oferecendo esta oportunidade de o nosso
Presidente conhecer a realidade.
Mas, Suplicy, fique aí, não vá morrer de vergonha, não. Já morreram quatro Senadores aqui. Espere
aí, deixe só eu dizer. O coração está bom? Quede a
equipe médica?
Olhe, nós ficamos atrás da Bolívia. Por isso, o Morales está gozando. Ah, é gozar. Eu não acreditava que
nós estávamos atrás da Bolívia. É a Unesco. Não sou
eu que sou contra ninguém, não. Isso aqui é a Unesco
e O Globo. Vá brigar com a Unesco e com O Globo.
Está aqui: atrás da Bolívia. Era inimaginável! Você sabia disso? Não? Está aqui, está aqui. Vá brigar com
os homens. Nós ficamos atrás do Equador. Por isso, o
homem disse que não paga a conta, o dinheiro. Nós
estamos atrás do Equador. Eu não imaginava isso. Ô
Marco Maciel, eu não sabia disso, não. Estou sabendo
agora. Estamos atrás da Venezuela, do Chávez. Está
aqui. Não vá, Senador, não. Do Paraguai!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É homenagem ao Machado de Assis hoje.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois é. E ninguém está representando melhor. O Machado de Assis
descreveu os Senadores daquele tempo. Eu quisera
que esses outros escritores nos escrevessem hoje. Mas
este aqui é um quadro que vale por dez mil palavras.
Quede alguém que represente o Luiz Inácio? O
que estava saiu. Essa é a verdade. Aqui, eles falam
em debate qualificado, mas é isso.
Enfim, eles podem dizer que O Globo é negócio de americano e não sei o quê, O Globo, o jornal.
Então, vamos ver outro: a Folha de S.Paulo, que é
lá do Suplicy – aí ele iria ter um enfarte –, analisa a
mesma coisa.
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Folha de S.Paulo:
“...continua entre os piores, diz Unesco”.
“Entre 150 nações comparadas no estudo,
apenas Nepal, Suriname e 12 países africanos
têm repetência maior que a brasileira.”
Boris Casoy, quando podia dizer, dizia: “Isto é
uma vergonha!” Eu posso dizer.
Marco Maciel, esse esforço de V. Exª é fundamental, é a saída.
O Rui Barbosa disse que só tem um caminho, uma
saída: a obediência à lei e à justiça. Eu digo, aprendendo
com V. Exª, com Cristovam e com Geraldo Mesquita,
porque eu sou testemunha – ele iria me dar um aparte,
mas não queria demorar e cansá-los, mas vou me somar
a Geraldo Mesquita –, eu sou testemunha, eu fui lá e vi
o esforço que ele faz em discutir a candidatura.
Geraldo Mesquita, eu não sei. O Piauí não tem
tsunami, não tem vulcão – V. Exª foi lá –, terremoto
nunca teve, mas entrou o PT lá.
Eu quero dizer que a gente tem que reclamar,
Luiz Inácio. Os aloprados estão lhe enganando. Eu
estou trazendo a verdade. É o Estado que tem menos
bibliotecas: 78 Municípios sem biblioteca! Machado
de Assis tinha que ter morrido mesmo, porque, se ele
soubesse disso, Srªs e Srs. Senadores... Setenta e
oito Municípios sem bibliotecas! Eu estou dizendo isso,
porque tenho esperança de que V. Exª faça um plano
na Academia de Letras.
O Enem – olhem, imaginem, eu posso estar errado, não sou dono da verdade, mas busco a verdade
–, Geraldo Mesquita, o exame, é uma coisa boa. Olhe
o resultado, a nota é de zero a dez: Brasília, com esse
poderio, tirou seis; o resto todo foi ao pau. O Piauí –
eles são malandros, o nome é esse – tirou o 26º lugar.
O PT... É aquilo que dizia Goebbels – aqui tem o Duda,
é a mesma coisa, é a encarnação dele –, que “uma
mentira repetida mil vezes torna-se verdade”.
O Piauí tirou o 26º lugar, só ganhou de Alagoas,
que tirou o último, nas escolas públicas. Há umas escolas privadas boas. Aí, eles meteram o Dom Barreto, que
tirou o primeiro, e ficaram... e assim vai a mentira.
Mas eu sou lá do Piauí, em que se diz que “é mais
fácil tapar o sol com uma peneira do que esconder a
verdade”. A verdade está aqui. A verdade está ali com
o Geraldo Mesquita, com o nosso Marco Maciel, com
o Cristovam Buarque, que aqui lutam e bravejam.
Mas, vocês viram, deu no que deu. O Marco Maciel, é porque eles não podem tirar dali. O Cristovam
desapareceu com esse sonho de educar. Queria até
mudar a bandeira e colocar: “Educação é Progresso”.
Mas um telefonema e ele evaporou-se, não é? Mas
está aqui, falando em deserto. Essa é a verdade.
Então, nunca dantes... – é dantes mesmo, não
é antes, Luiz Inácio! Isso é negócio de Camões: “...
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aqueles mares bravios”. Nunca dantes a escola pública esteve tão arrasada.
Eu sou agradecido. E Luiz Inácio. E vou trazer a
frase que eu acho que o Machado de Assis...
Dois fatos. Eu queria dar um aparte para não incomodá-lo e fui sentar na cadeira do Jefferson Péres,
aquele Senador. Um dia, eu ali, conversando: “Jefferson,
eu gosto de você, porque você tem uma capacidade
sintética extraordinária e se iguala quase a Cristo, que
fez o Pai Nosso, um discurso bonito, em um minuto,
cinqüenta e seis palavras, O Sermão da Montanha. Aí,
ele respondeu, Geraldo Mesquita: “É, a minha oratória
é essa. Mas eu devo a Machado de Assis a capacidade
sintética, a leitura e tudo”. Aí, eu comecei, na minha
ignorância, a buscar melhorar.
Essa conversa já vai demorando, mas eu já vou
terminando, porque baixou o espírito do Jefferson Péres aqui: sintético. Então, eu fui buscar Machado de
Assis, que está aí, para despertar essa campanha de
biblioteca, de livro, de saber e de cultura.
Cem anos da sua morte e ele deve estar tremendo
na sepultura, porque, no Piauí, no Governo do Partido
dos Trabalhadores, há 78 cidades sem biblioteca. Vejo
o esforço do Geraldo Mesquita: fez lá, está aí, computador e tal. Talvez... É governo do PT? Eu não sei. Eu
não tive a sua coragem. Deve ser Dom Quixote.
Então, eu diria, o que acho, da mensagem. Devem ter muitas. Primeiro pensamento, escolhi alguns.
Olhem este ensinamento dele: “defeitos não fazem mal
quando há vontade e poder de os corrigir”. Isso é muita
filosofia, aliás, eu até tenho vontade de melhorar.
Frase dois: “a primeira glória é a reparação dos
erros”.
Presidente Luiz Inácio, repare, a educação está
ruim mesmo. E para Vossa Excelência vou dizer esta,
Luiz Inácio, para todos nós, para o nosso Presidente,
numa contribuição, pois estou ajudando, não estou...
Dizem: “Ah! Falou da...” Não. Eu disse que ela parecia
– vá buscar nos Anais – com a Marta Rocha. Era para
ele pegá-la – como eu pego a minha mulher, Adalgizinha – e dar um passeio, como eu dou, bem ali em
Buenos Aires às 4 horas da manhã. Então, em Montevidéu, que ele pegue a encantadora... Eu disse que
ela parecia a Marta Rocha. Marta Rocha, para mim,
foi o símbolo da maior beleza e moral. Eu era Governador e a conheci. Então, eu não falei. Eu fiz um.. não
é? Isso é comum na retórica. Para que ele pegasse
a encantadora senhora D. Marisa e, de mãos dadas,
fosse dar uma voltinha na Cinelândia às 11 horas da
noite, ou fosse namorar na Rua do Ouvidor, como a
gente fazia antigamente, quando este País tinha Ordem e Progresso, como está na Bandeira do Brasil. E
não é Primeiro Mundo que eu cito, não.
Geraldo, está aí, é o líder maior do Parlatino, da
América Latina – tem o Parlamento europeu – ele foi
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o nosso Presidente, deu uma saída, mas voltou... Ele
que vá a Montevidéu – bem aí, no Uruguai –, que vá
à Argentina, onde é possível andar namorando – eu
ando lá, namorando a Adalgisa – às 4 horas da manhã;
que ele pegue sua esposa e vá.
Em Teresina, uma cidade cristã, outro dia morreu um amigo. Às cinco horas eu soube e disse: Não,
deixa que vou à noite para o velório. Mas já não há
aquele costume. Cheguei lá, Marco Maciel, com a D.
Adalgisa, às 21h30. Aí disseram: “Já enterramos”. Eu
disse então: “Como? Mas não morreu às cinco horas?”.
Responderam: “Não, mas não pode mais ficar aqui”.
“Por quê?” “Porque o vizinho foi ficar e entraram uns
ladrões, uns bandidos, e tiraram o sapato, o relógio...”
Roubaram até o defunto!
Quer dizer, este é o País em que estamos vivendo. Isso é uma barbárie, Luiz Inácio! É verdade. Em
Teresina, minha querida capital, não se faz mais velório. Aliás, um ou outro consegue fazer, mas botando a
polícia, segurança... Essa é a violência.
Luiz Inácio é muito feliz, muito esperto e muito
sabido. Votei nele em 1994, cheio de esperança, depois
acabou. Mas ele tem que agradecer aos governantes,
aos Machados de Assis. Este era um País organizado.
Ele estudou no Senai.
Ô, Marco Maciel, eu sei o que é Senai, porque
a Federação das Indústrias no meu Estado foi criada
pela minha família, meu avô, meu tio, até meu irmão,
eu diria. O Senai era uma escola perfeita, ô Geraldo
Mesquita, na formação de técnicos. Então, o Luiz Inácio não é aquele negócio de retirante, não! Ele é um
privilegiado. Estudou no tempo em que tinha educação.
O Senai era bom! Estou dizendo que era.
Zé Mário era o diretor de Parnaíba. Tal o respeito
que passava, o Senai era um símbolo. Então, o nosso
Presidente é um bem-aventurado, é um privilegiado, ele
teve escola pública boa, técnica. Ela era boa e hoje...
Eu também, Luiz Inácio, sou agradecido. Eu sou o
símbolo de que este País teve homens, teve Machado de
Assis... Olha que ele descreveu e não achincalhou. Disse
o físico e o temperamento dos Senadores, mostrando a
organização. Eu, médico de uma Faculdade de Medicina do Ceará, fui fazer pós-graduação em um hospital do
governo, o IPASE, no Rio de Janeiro, e saí bom danado,
sabendo. O Pelé estava fazendo gol e eu operando.
Hoje, não tem mais, Luiz Inácio. O ensino público
está arrasado. Cresceu o privado, mas vai distanciarse, porque uma Faculdade de Medicina custa R$4 mil
ao mês. Ao mês! Pensem! Esse boom do Bolsa, que
deixa o povo à toa, vai nos dar grandeza, vai nos dar
futuro? Eu acho que não. Eu acho que o que nos vai
dar futuro é o saber, é o estudo, é a pesquisa. E nós
não avançamos.
Então, eu diria a última frase: “A ingratidão é um
direito do qual não se deve fazer uso”.
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Então, o Presidente da República deve ser agradecido aos governantes que tivemos, e eu também. Eu
estudei em escola pública e tudo.
Estas são as nossas palavras e um cumprimento, um cumprimento... E, para terminar, eu ia dizer só
o seguinte: eu não tenho esse saber, mas eu ia trazer
um homem que empata com Marco Maciel no Nordeste:
Celso Furtado – esse que Juscelino buscou para criar a
Sudene. Juscelino fez o tripé: as indústrias, no sul, daí
estarmos fazendo carro, navio, avião; Brasília: integração;
e as superintendências, como a Sudene, e fez o tripé
para segurar este País. Então, esse estadista, comparável a V. Exª... Ele é pernambucano? É da Paraíba. Tinha
que ser, depois de tanta confusão por lá.
Então, Celso Furtado diz: “os três maiores gênios
brasileiros, na minha opinião” – que é a melhor opinião
do Nordeste – “são: Aleijadinho” – a beleza, o estilo
complexo, achamos que podemos ter os Leonardos da
Vinci, os Michelangelos e os Rafaels, somos artistas –,
“Villa-Lobos” – a música, o encanto, a música é melhor
do que a oratória, a música está na bíblia, aquele Davi
dedilhava e fazia o samba que chamaram Salmos, comunica mais – “e Machado de Assis”.
Então, faço minhas as palavras desse grande
homem do Nordeste, paraibano, Celso Furtado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE)
– A Presidência cumprimenta o Senador Mão Santa
pelo discurso que acaba de proferir em homenagem
ao centenário da morte de Machado de Assis.
Antes de encerrar a sessão, gostaria de fazer
duas comunicações. Em primeiro lugar, registro a presença no plenário do Senado Federal do Ministro Marcos Vilaça, membro do Tribunal de Contas da União
e da Academia Brasileira de Letras. Ele representará
a Academia na cerimônia que nós faremos a seguir,
que é a justamente a inauguração da exposição “Machado Vive”, da Academia Brasileira de Letras, que
ocorrerá após o encerramento desta sessão, no hall
entre as Salas Tancredo Neves e Teotônio Vilela, aqui
no Senado Federal.
Desejo, pois, convidar a todos para que possamos comparecer à inauguração de exposição que veio
do Rio de Janeiro e que, de alguma forma, representa
uma parte do acervo de Machado de Assis.
Então, quero declarar cumprida a finalidade desta
sessão e agradecer às personalidades que nos honraram com seu comparecimento.
Lembro às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores
que, às 14 horas, teremos a sessão ordinária, de acordo
com o Regimento Interno, com matéria deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE)
– Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 43
minutos.)
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Ata da 223ª Sessão Deliberativa Ordinária,
Em 25 de Novembro de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho,
Antonio Carlos Valadares, Epitácio Cafeteira, Romeu Tuma, Mão Santa e José Nery
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 22 horas e 12 minutos)

É o seguinte o registro de Comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA.) – Há número regimental. Declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA.) – Nos termos dos Requerimentos nºs 1.171, de
2008, e 1.314, de 2008, de autoria do Senador Marconi Perillo e outros Senhores Senadores, o tempo
dos oradores da Hora do Expediente será dedicado a
comemorar os 10 anos de atuação da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários (Conaje).
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Eu gostaria de me inscrever para um comunicado inadiável, logo após a homenagem aos jovens
empresários.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Eu também gostaria de me inscrever para uma
manifestação inadiável sobre as tragédias de Santa
Catarina.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Augusto Botelho, também para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA.) – Após o período de homenagem serão atendidos
na forma da lei os Srs. Senadores Raimundo Colombo,
Neuto de Conto e Augusto Botelho.
Pela liderança, anteriormente inscrito, Senador
Francisco Dornelles. (Pausa.)
Convido para compor a mesa o Senador Marconi Perillo, autor do requerimento de homenagem, e o
Senador Mão Santa.
Convido também para compor a mesa o Sr. Marcelo Azevedo dos Santos, Presidente da Confederação
Nacional de Jovens Empresários (Conaje).
Convido também para compor a mesa o Senador
Adelmir Santana.
Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Exmo. Sr. Presidente em exercício desta Casa, Senador
Epitácio Cafeteira, Exmo. Sr. Senador que secretaria
esta sessão, Senador Mão Santa, Ilmo. Sr. Marcelo
Azevedo dos Santos, Presidente da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), que nos
honra com sua presença, Exmo. Sr. Senador Adelmir
Santana, Presidente do Sebrae nacional e da Federação do Comércio do Distrito Federal, Exmo. Sr. Olier
Alves, Chefe de Gabinete do Governo do Estado de
Goiás, Srs. Senadores, senhoras e senhores, jovens
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empreendedores aqui presentes, é com muita honra,
satisfação e orgulho que a Casa de Rui Barbosa recebe
a todos nesta data de hoje. Minha saudação também
extensiva ao Vereador Virmondes Cruvinel.
Srªs e Srs. Senadores, é grata a satisfação de
ser o signatário do requerimento desta sessão solene. Hoje, reunimo-nos para prestar homenagem aos
nossos queridos e aguerridos jovens empreendedores,
jovens empresários deste País, aqui representados tão
dignamente pela Conaje, instituição de extrema clarividência pela determinação no plantio das sementes do
empreendedorismo, pilar do Brasil do futuro.
O Conselho Nacional dos Jovens Empresários é
uma dessas instituições que atua de forma decisiva e
incisiva na construção do Brasil moderno, do Brasil futuro
que tanto sonhamos, almejamos e pelo qual lutamos. O
Conselho Nacional dos Jovens Empresários assume,
portanto, essa colaboração, essa verdadeira contribuição
na construção do Brasil do século XXI, cujas sementes
estão sendo plantadas já há algum tempo.
O Conselho Nacional dos Jovens Empresários,
ciente da importância de colaborar na identificação
desse País moderno e contemporâneo, é uma dessas
instituições que atua de forma decisiva para incentivar,
assumindo a sua responsabilidade crucial, ensinando
e promovendo o empreendedorismo como paradigma
da geração de renda no contexto globalizado. Especialmente agora, nestes tempos de crise mundial, a
participação desses jovens empreendedores e dessas jovens empreendedoras é de grande significado
para o País.
Volta-se, assim, para horizontes amplos, para
um novo tempo em que a palavra de ordem para parte significativa dos cidadãos não será o emprego tãosomente, mas a capacidade de empreender, porque,
nas décadas vindouras, a visão clássica de geração
de emprego e renda deverá ceder lugar à de empresa e renda.
Ao olhar para o futuro, o Conaje tem procurado diversificar sua atuação. De um lado, fortalece as
Comissões Temáticas que analisam os mais diversos
assuntos, como o crédito e a responsabilidade socioambiental – e esta é uma agenda importantíssima se
quisermos assegurar a gerações próximas, a gerações
futuras qualidade de vida, sustentabilidade, renda,
emprego. Se não tomarmos os cuidados necessários
em relação ao aquecimento global, se não tomarmos
todos os cuidados relativos à questão ambiental, à
sustentabilidade ambiental, por certo legaremos às gerações próximas um cenário avassalador, um cenário
de destruição, um cenário onde dificilmente teremos
como garantir aos empreendedores, aos trabalhadores, um futuro de sustentabilidade.
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Além do compromisso com a responsabilidade
socioambiental, o Conaje também tem atuado nas
discussões, fortemente, das questões de inovação e
tecnologia. Ciência, desenvolvimento, pesquisa, inovação e novas tecnologias têm sido, também, uma tônica
permanente a permear os debates e as discussões
que têm sido realizadas pelo Conaje em nível nacional, em cada canto deste País, por intermédio de suas
seccionais estaduais.
De outro lado, incentiva a comunicação entre os
jovens empresários de todo o País. Esse ambiente
de inter-relação, esse ambiente de comunicação, de
troca de experiências tem sido notado por todos nós,
porque rica é essa experiência no aprimoramento do
Conaje e, principalmente, no amadurecimento desses
jovens empreendedores de hoje, que, com certeza,
serão sustentáculos do empreendedorismo amanhã.
Cria, portanto, uma força propulsora de novas idéias,
que constrói o sucesso com base nos êxitos e nas experiências malsucedidas do passado.
Nossos jovens empreendedores são incentivados,
de forma permanente, à busca pela representatividade,
qualificação e relacionamento nas diversas esferas da
vida nacional. O Brasil delineado pelo Conaje vislumbra
a inclusão nas políticas públicas dos governos municipais, estaduais e federal dos jovens empreendedores,
em particular dos de pequeno porte.
Cremos, Sr. Presidente, que, ao nos aliarmos a
essa nobre causa do Conselho Nacional dos Jovens
Empresários, poderemos ajudá-los a empreender uma
verdadeira revolução no Brasil, capaz de resolver problemas estruturais e estruturantes que nos tiram o
sono, como a violência e, principalmente, a exclusão
social.
Por que isso será possível? Porque, no contexto
pós-moderno, o segredo para a produtividade, especialmente no nosso País, está no incentivo a novas
idéias, a idéias criativas e empreendedoras, a empreendimentos, ao aproveitamento criativo e empreendedor de milhares de brasileiros, desejosos de abrir um
negócio de sucesso, um negócio capaz de gerar renda
e de lhes proporcionar qualidade de vida e, sobretudo,
possibilidade de alcançar o sucesso.
Aqui, eu não poderia deixar de observar que o
crescimento do PIB, do Produto Interno Brasileiro,
sobretudo após a crise mundial, deverá voltar-se, em
grande medida, para o mercado interno, para a promoção do espírito empreendedor que faz surgir a pequena
empresa nos mais distantes rincões deste País, num
processo de interiorização, de capilarização efetiva
do progresso, do crescimento sustentável, enfim, do
desenvolvimento.
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Se quisermos edificar no Brasil um círculo virtuoso de prosperidade, mesmo diante dos efeitos da crise
mundial da economia, precisaremos aproveitar melhor
o potencial empreendedor dos brasileiros. Essa percepção tem sido compartilhada tanto no âmbito comercial,
quanto no acadêmico. Proliferam-se os cursos de graduação e pós-graduação voltados ao empreendedorismo, que vão ao encontro dos esforços de entidades
como o Conaje, o Sebrae, as associações comerciais
e as federações estaduais para consolidar a idéia de
incentivo à criação de empresas e negócios.
Se um jovem refletir um pouco sobre as possibilidades que se colocam como alternativas para o
sucesso, certamente pensará numa carreira como
executivo de uma multinacional de primeira linha ou
como servidor público.
Entretanto, para milhões de brasileiros, sobretudo jovens, o futuro promissor será construído pela
ousadia e perseverança de criar o próprio negócio,
mas a ousadia e a perseverança se transformarão em
sucesso se o jovem empreendedor estiver qualificado
e capacitado para inserir a empresa no competitivo
mundo de negócios – e ser competitivo dependerá,
sobretudo, da percepção das tendências do mercado
e da capacidade de antever cenários, especialmente
agora, nesses tempos de crise.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, a importância
do Conselho Nacional dos Jovens Empresários, que
estimula a cooperação e a troca de experiências sem
se descuidar da responsabilidade socioambiental dos
jovens empreendedores. Aliás, as empresas de sucesso, as empresas que, efetivamente, estão conseguindo maior lucratividade e competitividade no mercado
interno e externo são exatamente aquelas que estão
focando o futuro sem se esquecer de colaborar intensamente com políticas de responsabilidade social.
Com essa fórmula de sucesso, cremos que, malgrado a crise internacional da economia, o percentual de
sobrevivência das empresas, por pelo menos dois anos,
continuará a crescer no mesmo ritmo do que ocorreu
entre 2002 e 2005, quando saltou de 51 para 78%.
A construção do Brasil que desejamos passa, necessariamente, pelo incentivo ao empreendedorismo
dos jovens e das próximas gerações. Sem dúvida, essa
foi a ótica que buscamos utilizar quando estivemos à
frente do Governo do Estado de Goiás e criamos, entre outros projetos voltados para a juventude – como
a Universidade Estadual e a Bolsa Universitária -, o
microcrédito, o Banco do Povo, que viabilizou mais de
80 mil pequenos e microempreendimentos em todo o
nosso Estado, como forma de estimular os empreendedores a resgatarem a cidadania por meio do acesso
ao microcrédito.
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Não poderíamos deixar de dizer, nesse momento
tão apropriado, que o Brasil carece de atitudes de governo mais ousadas, para garantir condições objetivas
ao pleno desenvolvimento dos meios de produção de
novas empresas e negócios.
Queremos saudar 15 mil jovens empresários,
hoje reunidos no Conaje, e dizer-lhes da importância e
significado ímpar para a construção de um Brasil forte
e pujante, cidadão e sustentável.
Que todos vocês continuem unidos pela vontade
de criar e desenvolver novas idéias e negócios, pilares
da sociedade que desejamos para os nossos filhos.
Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de agradecer aos meus Pares, aos meus Colegas, Senadoras e
Senadores, por acolherem o requerimento, por o terem
subscrito, sobretudo pela sua aprovação unânime, como
forma de prestarmos essa homenagem, aqui na Casa
de Rui Barbosa, a esses homens e mulheres, a esses
jovens, que, certamente, serão os principais sustentáculos da construção de um Brasil mais próspero, de
um Brasil promissor, de um Brasil do futuro.
Antes de encerrar, gostaria de convidar S. Exªs –
e aqui os informo – para, a partir de amanhã, em Goiânia, participarem de seminário nacional, realizado pela
Conaje, em que será abordado temas que interessam
ao Brasil contemporâneo, tais como, questões relativas à crise, questões relativas à infra-estrutura, às de
prospecção em relação a novos negócios, informações,
em relação a novas tecnologias, serão apresentadas,
debatidas e discutidas.
Esse evento, da mais alta e significativa importância, deverá reunir, em Goiânia, de 1.500 a 2.000
jovens empreendedores de todo o País.
Agradeço pela atenção de todos e, mais uma
vez, parabenizo o Conaje, oportunidade em que me
coloco ao lado dos nossos Colegas Senadores à inteira disposição, para ajudarmos na consolidação, cada
vez mais significativa, desse espaço de debate, desse
espaço de opinião, desse espaço de construção de
novos cenários que é a Conaje.
Muito obrigado a todos.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Com a palavra, ao Senador Adelmir Santana,
do DEM do Distrito Federal.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Epitácio Cafeteira; Senador Marconi Perillo, autor dessa iniciativa, portanto, primeiro
signatário do requerimento; Senador Mão Santa; Senador Raimundo Colombo; Senador Neuto de Conto;
Senador Augusto Botelho; Exmº Sr. Presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje),
Marcelo Azevedo dos Santos, que compõe a Mesa;
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Exmº Sr. Francisco Pinheiro, Vice-Governador do Estado do Ceará; Exmº Sr. Vereador Virmondes Cruvinel,
aqui representando a Câmara Municipal de Goiânia;
Sr. Leonardo Bayma, Vice-Presidente da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários (Conaje); Sr. Rafael
Maciel, Diretor-Executivo da Confederação Nacional dos
Jovens Empresários; Sr. Eduardo Machado, Presidente
do Conselho Empresarial de Jovens Empreendedores
da Associação Comercial do Rio de Janeiro; Sr. Paulo
Ricardo Genehr, Presidente da Federação das Associações de Jovens Empreendedores do Rio Grande do
Sul; Sr. Roberto Jarbas Moura, da Associação dos Jovens Empresários de Rondônia; senhoras e senhores
jovens empresários; demais dirigentes de instituições
estaduais; Srªs e Srs. Senadores, quero, inicialmente,
dizer que é uma alegria muito grande participar desta
sessão especial, Senador Marconi Perillo, em homenagem aos jovens empresários do Brasil.
Lembro, com emoção, quando esse movimento
começou, aqui entre nós do Distrito Federal, na década de 90.
Em 1998, quando eu era vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, da qual, hoje,
tenho orgulho em ser presidente, nós formamos uma
das primeiras células dessa natureza, chamada “Clube
dos Jovens Empresários” – aliás, vejo, aqui, algumas
pessoas daquela época.
Foi um trabalho inovador e extremamente oportuno, feito em parceria com a Federação das Indústrias,
com o objetivo de renovar as lideranças empresariais
do Distrito Federal e trazer idéias novas, avançadas
para o nosso ambiente.
Hoje, essa tarefa é cumprida de forma exemplar
pela Associação dos Jovens Empresários do Distrito
Federal, aqui representada pelo seu Presidente, o Sr.
Flávio Resende, jornalista brilhante e dono de empresa
que presta serviço à nossa comunidade – e não vou
fazer propaganda da sua empresa, Flávio. Mas, em
determinado momento, inclusive, trabalhamos juntos:
ele foi nosso Assessor de Imprensa na Federação do
Comércio – sinto saudades de sua passagem por lá.
Vejo a Elaine Furtado, que também fazia parte desse
movimento. Para nós, é sempre de muita alegria e prazer estar diante de vocês hoje na Conaje. Não poderia
deixar, portanto, de prestar as minhas homenagens à
Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal, com 10 anos de atuação na Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), que representa
mais de 20 mil jovens empresários do País, como bem
destacou o Senador Marconi Perillo; jovens que fazem
a diferença, que transformam idéias em negócios, sonhos em realidade.
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Aqui, neste plenário, estão empreendedores de
sucesso, que fazem as coisas acontecerem, que não
se incomodam nem se intimidam com as dificuldades,
que estão focados no futuro, que estão focados nas
inovações e que, por isso mesmo, são homens de
sucesso – digo “homens” no sentido genérico, incluo
também as mulheres. Pessoas que, apesar da pouca
idade, mudaram as próprias vidas e as vidas de outras
pessoas. Em suma, isto é ser empreendedor.
Ao olhar para cada um dos senhores, jovens empreendedores, vejo a minha própria história – naturalmente iniciada com muito mais obstáculos tendo em
vista as dificuldades de formação, Quando freqüentava a escola, a família, a Igreja, não éramos, naquela
época, preparados para o empreendedorismo. Quase
sempre batiam em nossas cabeças e diziam: “Estuda,
menino, para fazer um concurso, ou para arrumar um
emprego!”
Hoje, felizmente, creio que aqui nessa plêiade
de jovens, todos tiveram passagem pela faculdade, e
já com algumas matérias no conteúdo programático
sobre empreendedorismo. É a vantagem que eles levam sobre os empreendedores que assim se fizeram
não por vocação, mas, muitas vezes, por necessidade. Portanto, ao olhar para cada um dos senhores,
vejo, como disse, essa história de empreendedores
que venceram.
Eu, que iniciei a vida muito cedo e de forma muito
difícil, consegui me incluir – e me incluo – entre aqueles
que são vencedores na área do empreendedorismo,
e tenho muito orgulho de estar conseguindo cumprir
essa meta até hoje, apesar de todas as dificuldades que
enfrentei e que enfrento até hoje. Nada se consegue
sem esforço, sem muito trabalho e sem estar focado
nas metas que a gente efetivamente deseja. Este é
o verdadeiro espírito empreendedor, que se mantém
vivo pela força de vontade e pela dedicação de jovens
como os senhores e como todos os empreendedores
do nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fico muito
triste ao ver que ainda há gente que usa a capacidade de criar para o mal. Mas, felizmente, há muito mais
gente preocupada em realizar coisas que valorizem a
própria vida e a vida de outras pessoas.
Só para se ter uma idéia da capacidade do brasileiro de criar para o bem da humanidade, o Brasil
é considerado um dos países mais empreendedores
do mundo. Foi classificado em sétimo lugar entre 34
países que foram pesquisados pelo Instituto de Filosofia Global, GEM, no ano de 2004. De cada cem
brasileiros, treze são empreendedores. Isso significa
que o Brasil tem hoje, aproximadamente, 28 milhões
de empreendedores.
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Claro que nem tudo são flores. O empreendedorismo exige mais do que idéias, mais do que foco; exige
vontade e habilidades. Exige também conhecimento.
Segundo o Sebrae – e temos a honra, como bem
colocou o Senador Marconi Perillo, de dirigir o seu
Conselho Nacional –, cerca de 27% das empresas
brasileiras fecham no primeiro ano de funcionamento.
A média é de um fracasso entre quatro novos negócios;
e o índice já foi pior: 35% há nove anos.
Mas como não estamos aqui para falar de fracasso, e, sim, de sucesso dos jovens empresários, vale
destacar que, no Estado de São Paulo, 18 mil pessoas
que abrem uma micro ou pequena empresa têm entre
18 e 24 anos de idade. Pequenos empreendimentos
hoje, grandes empresas amanhã. E o melhor: geridas
por pessoas que têm como grande vantagem o fato
de serem jovens, de terem tempo para errar e corrigir
os erros. O jovem tem tempo para praticar, e a prática
faz a experiência.
Mas ainda falta muito incentivo no Brasil para
que o jovem desperte seu lado empreendedor. Como
eu disse, as escolas, as faculdades do País ainda não
enfatizam a formação do empreendedorismo, e sim
de funcionários. O mundo caminha cada vez mais na
direção da escassez de empregos. Por isso, o investimento na cultura empreendedora pode ser a saída
para criarmos mais oportunidades para o ingresso de
jovens no mercado de trabalho. Não podemos continuar a formar jovens exclusivamente para serem empregados. É urgente e necessário que nossos jovens
sejam formados para serem empreendedores. Caso
contrário, o desemprego continuará sendo a realidade
da maioria dessa nova geração.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
homenageados, no Senado Federal, tenho feito de
tudo o que está ao meu alcance para difundir e possibilitar o empreendedorismo para uma parcela cada
vez maior da população brasileira. Tenho enfocado isso
diuturnamente em todos os momentos.
Aproveito esta oportunidade até para pedir a colaboração e o esforço conjunto de toda a sociedade
e dos meus colegas Senadores para que possamos
aprovar, ainda nesta semana, o projeto que faz ajustes
na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ampliando
seus benefícios e abrangência.
É urgente que se vote essa matéria antes do recesso parlamentar e, se possível, até a próxima quintafeira. Trata-se de uma matéria suprapartidária, que foi
discutida por mais de um ano no Congresso Nacional e
que já deveria ter sido aprovada para poder entrar em
vigor no ano que vem. Entre os inúmeros benefícios
desse projeto está a criação do Micro Empreendedor

NOVEMBRO 2008
Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Individual, o MEI, que vai atender empreendedores
com receita bruta de até R$36 mil por ano.
Só o MEI, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vai beneficiar mais de 10 milhões de profissionais. São os
chamados autônomos, como costureiras, sapateiros,
vendedores de picolé ou algodão doce, encanadores,
mecânicos, pintores de parede, entre tantos outros que
não existem do ponto de vista empresarial. É como se
não tivessem o registro de nascimento. Trabalhadores
que atuam na economia informal e não têm assegurados seus direitos previdenciários.
A aprovação do projeto, Sr. Presidente, poderá
transformar a vida dessas pessoas. Isso é cidadania,
senhores. É oferecer dignidade para esses profissionais que deixarão a informalidade e serão chamados
de empresários. Isso é empreender, senhores; é fazer acontecer. E é exatamente dessa força de fazer
acontecer que mais precisamos em nosso País. Mas
precisamos de um fazer acontecer consciente. E os senhores, jovens empreendedores deste País, têm uma
responsabilidade enorme nesse processo. Os senhores representam a nova geração que acredita nessa
força do empreendedorismo e que faz acontecer em
benefício do bem comum. Cabe aos senhores a tarefa
de espalhar o espírito empreendedor entre todos os
jovens e entre todos os brasileiros.
É nesse aspecto que a Conaje e a Associação
dos Jovens Empresários do Distrito Federal merecem
todas as nossas homenagens e os nossos sinceros
agradecimentos pelo brilhante trabalho que têm desenvolvido na direção de formar novos empreendedores
e novos empreendimentos. A atuação dos senhores
tem ajudado a solucionar diversos problemas do Brasil, como a pobreza e o desemprego.
Como Presidente do Conselho Nacional do Sebrae e como empresário, eu não tenho a menor dúvida do poder transformador do empreendedorismo.
Acredito que o desenvolvimento do nosso País passa
necessariamente pela geração de emprego e renda,
por meio do empreendedorismo.
Parabéns, jovens empresários! Vocês estão ajudando a construir um País melhor e uma sociedade
mais justa e equilibrada.
Encerro este pronunciamento com uma frase de
um dos maiores empreendedores do mundo, Walt Disney: “Não deixem que os seus medos tomem o lugar
dos seus sonhos”.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA) – Com a palavra o nobre Senador Mão Santa,
do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente

Quarta-feira 26

23

47647

Epitácio Cafeteira, Parlamentares presentes, brasileiras
e brasileiros que estão aqui e que nos assistem pelo
sistema de comunicação do Senado, permitam-me,
porque são muitos os nomes dos que estão prestigiando esses dez anos de atuação da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários, saudá-los em nome
de um. São tantos nomes importantes que eu poderia esquecer algum, o que mesmo involuntariamente
seria imperdoável. Então, saudarei a todos na pessoa
do Presidente Nacional da entidade, o Sr. Marcelo
Azevedo dos Santos.
Senador Epitácio Cafeteira, piauiense, eu estou
muito à vontade aqui e com muita coragem de poeta:
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.
É o poeta maranhense Gonçalves Dias. Fortes e
bravos são estes jovens aqui. Estamos aqui para exaltá-los, e muito à vontade, porque os meus ancestrais
eram empreendedores. Deus me colocou na Medicina,
num caminho longo e sinuoso. Com as bênçãos de
Deus e com a coragem e a bravura do povo do Piauí,
eu sou Senador da República. Mas a minha família
é empreendedora. É por isso que me sinto muito à
vontade. Vi o meu avô com uma fábrica de sabão, no
Piauí, com o nome da família – Morais. Ele tinha uma
cultura de coco.
Fui ao Rio de Janeiro e vi, já adulto – imaginem
vocês, que são do Piauí; eu sou filho de maranhense, minha mãe que era piauiense –, vi, nos anos 60,
quando fazia pós-graduação no Rio de Janeiro, aqueles
produtos lá. O sabão, mudaram-lhe o nome da família,
tiraram e colocaram Copa. A gordura, tiraram o nome
também, colocaram Du Norte. Mas eu vi. “Meninos, eu
vi!”, isso na canção dos Tamoios, de Gonçalves Dias.
Meninos, eu vi a gordura de coco Du Norte ganhar da
gordura de coco Carioca. Era imaginar vocês saírem
hoje, vocês empreendedores do meu Piauí, e querer
ganhar da ONU. É complicado, mas eu vi.
Mas estamos depois. Está ali o Rui Barbosa. Ele
fez um credo, e é bonito. Mas eu não sou de escrever.
O Sarney perguntou: “Mão Santa, por que você não
escreve?”. Eu digo: “Não, complexo”. Minha mãe foi escritora, e boa, como Gabriela Mistral. E ela tem um livro:
A Vida é um Hino de Amor. É religiosa. É complicado.
Eu ia ser sempre comparado a Marconi. Iam dizer: “A
mãe dele é melhor”. Então, fico aqui. Mas tenho minhas
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crenças. Não escrevi como Rui Barbosa o credo dele.
As minhas são mais simples. Eu vim da simplicidade
do Piauí. Creio em Deus, creio. Creio no amor. O amor
que cimenta a família. E família, Rui Barbosa já definiu:
“A pátria é a família amplificada”.
Eu creio, meus jovens, no estudo. Eu creio. Eu
cheguei aqui estudando e trabalhando, trabalhando
e estudando. O estudo é que nos leva à sabedoria.
Atentai bem: é o estudo. E lá no Livro de Deus, o Pai
de Jesus, está dito que ela vale mais do que ouro e do
que prata. Então, meditem sobre o estudo.
E no trabalho. Eu acredito porque o próprio Deus
o disse. Aliás, daí eu destoar um pouco deste Governo,
porque as minhas crenças são estas. Eu creio. Deus
disse: “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. Eu
entendo, entendo bem. Eles é que não entendem. É
uma mensagem de Deus aos governantes: buscar o
trabalho, criar o trabalho, promover o trabalho.
E aquele herói nasceu na Judéia, cultura grega.
E, soldado romano, o Apóstolo Paulo foi mais enérgico. Ele disse: “Quem não trabalha não merece ganhar
para comer”.
Aí o Suplicy com aquelas idéias dele. Eu fico mais
com o Apóstolo Paulo. Posso estar errado, mas eu fico.
Eu acredito, eu creio que essas idéias que estão aí...
Não é que eu seja contra esmola, que o próprio Apóstolo disse: “Fé, esperança e caridade”. Mas eu acredito
mesmo é no trabalho.
E Rui Barbosa, que está ali, está ali por isso. Ele
disse bem claro – é porque eles não entendem as mensagens –: “A primazia é do trabalho e do trabalhador”.
Ele vem antes, ele é que faz as riquezas. A primazia
não deve ser para os banqueiros.
Essas são as nossas crenças. O que entendo
do nosso Brasil, o que nos interessa, é o estudo, que
era organizado. Lamento dizer. Eu quero ajudar o Presidente, votei nele em 1994. É um homem que deve
ser agradecido aos governantes deste País. É um
bem-aventurado, um felizardo, eu sei. Foi minha família quem criou, no Piauí, a Federação das Indústrias:
Sesi, Senai, o Sistema S, tão bem representado aqui
por Adelmir Santana.
Então, o Luiz Inácio, bem-aventurado, não é retirante, infeliz não. Ele é felizardo. Ele estudou no Senai.
O Senai era escola boa, muito boa, extraordinariamente
boa. Sei até quem era seu Diretor: José Mário Aranha
Pinheiro, só de ver a proeminência que se respeitava.
Então, o nosso Presidente é um homem que teve muita sorte, privilegiado, estudou no Senai. E eu também,
mostrando que este País teve estadistas.
Cafeteira, eu fiz Medicina no Ceará. Fui para o
Rio de Janeiro fazer cirurgia, universidade do Governo, tudo do Governo.
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O Governo era mais responsável, era melhor,
tinha visão de futuro. Sou agradecido. Minha mãe me
ensinou, a Terceira Franciscana, que a gratidão é a
mãe das virtudes. Estudei Medicina em faculdade do
Governo, na Universidade Federal do Ceará. Fui para
o Rio de Janeiro fazer cirurgia, no Ipase, hospital do
Governo. E, pasmem, saiu um cirurgião bom de danado. Era o Pelé fazendo gol e eu operando.
E as nossas gerações todas. As escolas eram
boas, o que não acontece hoje. Atentai bem: saiu no
O Globo e na Folha de S.Paulo a classificação da
qualidade do nosso estudo. Nós caímos: de 76 passamos para oitenta e poucos. Perdemos da Bolívia.
Eu não sabia. O Equador está atrás. Então, não está
boa, essa é a verdade.
Politicamente, eu queria, neste momento, entusiasmá-los. A juventude é o sonho e o ideal. E, num
país feliz, não precisamos buscar exemplos de outros
países, outras histórias.
Estou aqui, como médico e cirurgião, orgulhoso, porque está aqui Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quer dizer, podemos buscar exemplos industriais,
todo mundo sabe que a Revolução Industrial é coisa
dos ingleses, no mundo, mas, aqui o tivemos, ele, que
foi sacado bem aqui da cadeira onde senta o Marconi.
Mas a visão dele... Isto aqui era um país agrícola.
E empreendedor como era, criou lá no Sul as
indústrias. Por isso, temos carros aqui; por isso, temos esses navios aí; por isso, temos aviões aí. Botou
Brasília aqui no meio e fez essa Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, um tripé para
segurar este País. Mas o exemplo está aí, e eu daria
aos jovens.
Meus jovens, para este País, todo mundo sabe,
os portugueses, no começo, mandavam degredados e
degradados. Faziam uns crimes lá e “Vai lá para o Brasil. Toma uma sesmaria”. Se tinha mais dinheiro: “Toma
uma capitania”. Uns vieram, outros nem chegaram, ou
morreram afogados ou foram para outros lugares mais
importantes. Então, essa é a nossa história.
O Senador Darcy Ribeiro disse:
Somos esta mistura: ao índio, devemos
o amor à natureza, a coragem; ao negro, que
trouxeram para cá para trabalhar, a alegria, a
musicalidade; e ao branco, o português, esse
sentido de estrutura administrativa e o espírito cristão.
Nós somos isto: a mistura dessas raças. Mas
o País se agigantou mesmo quando D. João VI veio,
com medo dos ingleses, que eram empreendedores,
que tinham as indústrias, que tinham o dinheiro. E ele
fugiu de Napoleão. Daí a nossa dívida. Foi financiada
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a fuga pelos ingleses. E devíamos. Por isso, a nossa
dívida. Quando nós nos tornamos independentes dos
portugueses, nós que dizemos que eles são burros,
mas não são não, eles disseram: “Mas tem essa dívida”. Jogaram para o Brasil. Quando D. João VI veio,
quem o transportou, quem trouxe, quem guardou, quem
instalou foi o dinheiro dos ingleses.
Mas um jovem, aquele que começou ali, em 1808.
Um jovem, bem novo, ficou órfão no Rio Grande do Sul
e é o exemplo para vocês tomarem. Nenhum no mundo foi tão grandioso, como aquele menino órfão, que
veio, com nove anos de idade, trabalhar muito cedo, no
Rio de Janeiro. O trabalho dignifica, engrandece, daí
eu acreditar no trabalho. Esse foi o maior exemplo de
empresário, Mauá. Atentai bem, Pedro II, o político, e
ele deu o gesto. Ó Adelmir Santana, o português não
era muito afeito a trabalhar, não. Ele colocava os negros para trabalhar – isso é a história.
Aí, na primeira ferrovia – ele ganhou a concorrência –, esse empreendedor jovem, que começou a trabalhar com nove ou dez anos, atentai bem, fez um carro
de mão, madeira boa; chegou ao palanque e chamou
o Pedro II, para colocar as primeiras pedras. É como o
Cafeteira, que ia inaugurar... como é? Lançamento de
obra... como é? É a pedra fundamental. Olha, aquilo
o mundo político, a Corte, recebeu como uma ofensa:
um branco trabalhar! O Imperador trabalhar! Mas foi
assim. Então, esse empreendedor, imaginem vocês –
nós não temos dificuldade –, esse homem tinha firma,
fico a pensar, na Inglaterra, em Londres, no Uruguai,
no Governo, no banco de lá, em Manaus. E, naquele
tempo, como se comunicar? Era a capacidade dele
de escolher os seus administradores, que iria ver seis
meses ou um ano depois.
Então, aquele é o empreendedor. Mas foi o trabalho, o trabalho, o trabalho. Diz Lair Ribeiro, em seu
livro, diz que só conhece um lugar onde o sucesso vem
antes do trabalho: no dicionário. Então, aquele que é
um exemplo maior de empreendedorismo, Mauá, o foi
com muito trabalho. Isso é verdade.
E vejam o significado que tenho a contar. Marconi Perillo, o homem mais importante do Piauí, vivo,
hoje – e há muita gente importante –, chama-se João
Paulo dos Reis Velloso. Foi ele a luz, o farol que iluminou o período revolucionário. Ministro do Planejamento – Epitácio Cafeteira o conheceu –, esse jovem, aos
10 anos de idade, abria a fábrica do meu avô. Filho
de carteiro com costureira, deixou um emprego para
o segundo irmão, que depois morreu, para o terceiro
– para Francisco, para Antonio Augusto e para Raul
Velloso. Começou, também, a trabalhar cedo, vendo o
exemplo da firma empreendedora do meu avô.
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Então, é isso, jovens. Acreditai. Estou ajudando.
Ninguém dá mais luz ao Presidente Luiz Inácio do que
nós. E a ignorância? Nada, nada. A ignorância é audaciosa. Está ali Rui Barbosa, Marconi. Rui Barbosa
foi Oposição; de 32 anos, só passou seis no Governo.
Então, essa é a verdade.
Adentra, neste momento, para prestigiar esta
solenidade, o nosso Presidente de fato e de direito.
(Palmas.)
Quero dizer o seguinte: que os meus aplausos
se somem aos aplausos de vocês a esses jovens que
acreditam no empreendimento.
Eu digo só o seguinte: está bom, porque esse
Presidente tem coragem. Vou dar também uma oportunidade ao Presidente. O Governo está errado. Olha,
esse negócio de poder eu entendo, e bem, isso foi
vaidade nossa. Dividiram-se os Poderes, e disseram
que somos Executivo, Legislativo e Judiciário. Não,
entendo que sejamos instrumentos da democracia;
poder é quem trabalha, é quem paga a conta, a nossa conta, poder são vocês que estão trabalhando, que
acreditam no trabalho.
Presidente Garibaldi, além da medida provisória, V.
Exª vai levar este recado. Deus escreve certo por linhas
tortas, V. Exª chegou aí, para ouvir. Uma homenagem a
esses empreendedores. Olha, Garibaldi, sabe quantos
dias o povo, esses jovens sonhadores trabalham, para
pagar impostos? São 274 dias, e estou com os estudos
do IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.
A classe média trabalha 75% – 75%, Garibaldi! Isso é
uma praga pior que a medida provisória.
Setenta e cinco por cento do ano, para a classe média pagar! Isso é o IBPT, Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário. Atentai bem, Presidente Garibaldi!
Em face da deficiência de prestação de serviço
público, as famílias têm de gastar cada vez mais com
o serviço privado, em substituição àqueles que deveriam ser fornecidos pelo Poder Público.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves
Filho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Mão Santa, V. Exª vai me permitir, e
também os jovens empresários vão dar-me a permissão, para que eu interrompa esta sessão, dedicada a
comemorar os dez anos de atuação da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários – Conaje, porque
estamos recebemos, aqui no Senado, a visita do Primeiro-Ministro da República de Cingapura, Lee Hsien
Loong. (Palmas.)
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Para que eu possa oferecer aos senhores e às
senhoras a oportunidade de conhecer melhor a pujança desse país, diria que, a despeito de seus 4,6
milhões de habitantes, integrando uma área de 692
km2, ele tem um PIB de US$162 bilhões e exportações
globais que superam as exportações do nosso País,
cerca de US$300 bilhões, representando, portanto,
um país que tem plenas condições de oferecer lições
aos demais países do mundo, principalmente àqueles
países emergentes.
No campo político, é uma república parlamentar,
com sistema parlamentar unicameral, com 84 parlamentares, com mandato de cinco anos. O PrimeiroMinistro que nos visita é o Secretário-Geral do PAP,
Partido da Ação Popular, que conquistou, nas últimas
eleições, 66,6% dos votos.
Portanto, tenho a honra de recebê-lo, bem como
sua comitiva, que é, inclusive, integrada por um parlamentar.
Digo a S. Exª, como disse, há pouco, o Presidente Lula no Itamaraty, que nós queremos estreitar relações com Cingapura para que possamos oferecer aos
nossos povos, graças às nossas economias e graças
também aos nossos regimes políticos, dias de maior
prosperidade e paz, enfrentando juntos esta crise financeira internacional.
Ao Primeiro-Ministro Lee, grande líder que nos
visita, as nossas melhores saudações!
Agora, agradecendo a paciência santa de Mão
Santa, peço desculpas, porque S. Exª o PrimeiroMinistro Lee precisa viajar para Salvador, na Bahia.
Agradeço também ao Senador Marconi Perillo e ao
Senador Adelmir Santana, que estão constituindo esta
Mesa, ao lado do Sr. Marcelo Azevedo dos Santos,
Presidente da Conaje.
Agradeço a todos e pergunto ao Primeiro-Ministro
se deseja dirigir algumas palavras.
Tragam um microfone para a intérprete.
Mão Santa, paciência redobrada: nosso PrimeiroMinistro vai dizer algumas palavras.
O SR. LEE HSIEN LOONG (Primeiro-Ministro da
República de Cingapura) – Presidente do Senado, Senadores, é uma grande honra estar aqui com minha delegação e ter esta honra de falar ao Senado brasileiro.
Estou aqui com a minha delegação com o propósito de aprofundar e alargar os vínculos, já amigáveis,
entre as nossas duas grandes nações.
Somos dois países que são bem diferentes e
estão bem longe um do outro no panorama mundial.
Como o Presidente já falou, Cingapura é um país com
4,5 milhões de habitantes e 650 quilômetros quadrados, bem no meio do sudeste asiático. O Brasil tem
duzentos milhões de habitantes e é o maior país na
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América do Sul. Mas ambos os países se esforçam
para melhorar o padrão de vida, para aumentar as
suas riquezas e, portanto, dar uma melhor qualidade
de vida aos seus habitantes.
No cenário da economia global, somos países
que estão crescendo e queremos crescer cada vez
mais para, assim, promover a prosperidade e o crescimento das riquezas. Entretanto, nesse panorama,
ambas as economias estão expostas às tempestades
que enfrentamos atualmente. Muitos países em todo o
mundo estão pensando o que será que vai dar errado
com toda essa crise. Mas temos de olhar para além
de tudo isso que está acontecendo, temos de ver um
horizonte melhor e pensar: o que podemos fazer para
que essa crise financeira passe mais rápido?
Uma coisa que nós podemos fazer é aumentar
a nossa cadeia de amigos e de parceiros em todas
as partes do mundo. É justamente isso que estamos
fazendo aqui, eu e os meus colegas, conjuntamente
com uma delegação de empresários.
Cingapura já tem um grande capital investido no
Brasil, inclusive na construção de plataformas de petróleo. Da mesma forma, há empresas brasileiras que
operam em Cingapura.
Com essa visita, o meu objetivo é melhorar o relacionamento entre Brasil e Cingapura e melhorar ainda
mais as relações comerciais entre os nossos países.
Passei algum tempo, nesta manhã, com o Presidente Lula e o convidei para visitar Cingapura no ano que
vem, juntamente com uma delegação do seu País.
Então, estamos esperando receber o Presidente
Lula em Cingapura, e também esperamos, com esses
intercâmbios, aumentar e melhorar as nossas relações
com o Brasil, de forma que Brasil e Cingapura possam
ser, além de grandes parceiros comerciais, amigos.
Agradeço muito por me receberem. (Palmas.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente Cafeteira, Padre Antônio Vieira, que viveu no
Maranhão, disse: “Um bem sempre vem acompanhado de outro bem”. Então, os empresários jovens do
Brasil receberam a visita desse país empreendedor,
realizador e rico.
Para concluir, queria apenas dizer – atentai bem!
Não são dados meus, são do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – que são 274 dias. Ele
diz aqui: “O estudo mostra que a classe média trabalhou até 5 de junho somente para pagar tributos (157
dias); e de 6 de junho a 30 de setembro (117 dias)...
para adquirir serviços privados de educação, saúde,
previdência, segurança e pedágio”. São 274 dias. E,
para tristeza, esse trabalho era do ano passado. Ele
disse que aumentou em dois dias o sacrifício do povo
do Brasil.
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É isto que queremos trazer: com essa carga, o
povo está exaurido, não pode mais. O Governo tem
que entender que ele tem que enxugar, ele tem que
diminuir, que o povo não suporta mais. Daí estarmos
alertando. E não somente nós, porque Ted Gaebler
e David Osborne, no livro Reinventando o Governo,
disseram que o governo pedido por Bill Clinton tinha
que ser menor, pequeno, não ser grande demais que
nem o Titanic, porque afunda. E quem paga a conta
são vocês.
Esse é o apelo.
Mas, para terminar, terminar mesmo, eu queria
dizer o seguinte, não seria meu: existia um empresário
que foi o rei do aço, ele é americano, Andrew Carnegie.
O americano é idealista mesmo, ele faz investimento
em saber, em cultura e tudo. Ele encontrou um jovem
em uma festa, chamou-o, um jovem recém-formado em
advocacia – Napoleon Hill – e disse para ele: “Eu tenho
uma preocupação. Eu queria saber por que algumas
pessoas têm sucesso e outras fracassam. O senhor
vai ter uma bolsa”. Ele levou 25 anos, entrevistando,
estudando e analisando.
Vou trazer os três pontos fundamentais do estudo
do Napoleon Hill – A Lei do Triunfo, o livro – para os
jovens empreendedores.
Primeiro, todos os vitoriosos têm um objetivo definido. Sêneca, o filósofo, já dizia: “se você não sabe
para qual porto vai, vento nenhum lhe ajudará”; quer
dizer, o objetivo definido. Você tem de saber o que quer
e para onde vai. Isso é velho.
Segundo, confiança em si. Temos de tê-la, como
Mauá, que saiu menino do Rio Grande do Sul, órfão, e
foi um grande empreendedor. Também o Livro de Deus
já diz: “A fé remove montanhas”.
A fé, a fé. Daí o nome Café. O slogan dele, Cafeteira, era a FÉ. Ele botava um FÉ bem grande. Isso
é sabido.
Terceiro, é preciso economizar. Se gastar mais,
não ganha. Advertimos o Governo quanto a isso. Um
País em que se manda uma pessoa comprar um carro em dez anos, com R$200... Essa é a escravatura
da vida moderna. Esse negócio de negro de que fala
o Senador Paulo Paim, a Princesa Isabel e Abraham
Lincoln já resolveram. A escravatura da vida moderna
é a dívida. Não se entusiasmem com isso!
Então, partam! Como fiz uma homenagem ao
Maranhão, tenho fazê-la também para o Piauí aos jovens que estão aqui dando exemplo.
“Piauí, terra querida, filha do sol do Equador”,
na luta, o seu filho é o primeiro que chega. Então, os
presentes aqui: o presidente é o Alexandre Magalhães,
que tem um exemplo na família, o avô empreendedor,
usineiro realizado; o Aluísio Sampaio Neto, cujo pai já
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foi Senador aqui, gente boa; o Vicente Pacheco, o Israel, o Ítalo Mota, e tinha que ter uma mulher extraordinária, Marta Vasconcelos. Enfim, a esses jovens e a
todos os empreendedores que têm essa esperança e
crença no trabalho, os meus aplausos se somam com
os seus aplausos. (Palmas.)
Sejam fortes, bravos, empreendedores, ricos e
felizes!
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA) – Com a palavra o nobre Senador Raimundo
Colombo.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; Senador Marconi
Perillo, que tomou a iniciativa desta homenagem; Senador Adelmir Santana, que é um dos grandes líderes
empresariais do nosso País; Senador Neuto de Conto,
do meu Estado, Santa Catarina; Presidente Marcelo
Azevedo dos Santos, que, embora more em Tocantins,
é catarinense, quero cumprimentar todos os jovens empresários do nosso País, saudando especialmente os
do meu Estado, Santa Catarina, que aqui, em grande
número, estão presentes e que têm uma história de
lutas e de vitórias em nosso Estado.
Eu mesmo participei do Feirão do Imposto por
considerar que é uma idéia inteligente, prática e que
chegou ao conhecimento das pessoas. É muito fácil
se falar em carga tributária, em reforma tributária, mas
as pessoas não sabem o quanto elas pagam de imposto, quanto há de imposto em cada item. E aquele
feirão mostrou isso. Eu ajudei a distribuir aqueles folhetos com muito orgulho, por ter a certeza de que
estava participando de um movimento que teria êxito.
E não tenho dúvidas: a derrubada da CPMF aqui foi
conseqüência de uma mobilização da sociedade, que
se conscientizou a partir do momento em que teve a
noção de quanto e em qual item pagava imposto. Ali
foi uma idéia criativa própria dos jovens, que, com coragem, foram às ruas e mostraram aquilo que estava
errado e que não aceitavam mais.
A verdade é que aqui, nesta Casa mesmo, falamos muito na reforma tributária. Vejo que o Presidente
Tancredo Neves, já na Abertura, o Sarney, depois dele,
o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique, o Lula, enfim,
todos são a favor da reforma tributária, todos querem
que ela aconteça. Não conheço nenhum Parlamentar
aqui que seja contra ela. Não conheço nenhum empresário que seja contra também. Então, fica a pergunta:
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por que ela não acontece? A mesma coisa em relação
à reforma trabalhista, por exemplo. Todos sabemos
suas conseqüências e dificuldades. E digo isso para
mostrar que o empresário é um herói. Ele realmente
é um ser talentoso, um líder vocacionado que consegue construir, desenvolver o País, gerar imposto, gerar
riqueza, criar oportunidade de trabalho, aproveitar as
potencialidades da nossa terra.
Portanto, ver os jovens reunidos se conscientizando, trabalhando unidos por aquilo que é o ideal para
o nosso desenvolvimento é realmente uma mudança
profunda, uma conquista forte que vai ter um resultado
grande para a sociedade brasileira. Por isso, saúdo a
todos vocês por estes dez anos, por estarem aqui, por
fazerem o evento em Goiânia, que começa amanhã, o
14º. Isso mostra exatamente o espírito mais necessário
neste momento, que é o espírito da mudança.
Tenho alguns dados que realmente mostram o
quanto ainda precisa ser feito.
Recentemente, o Banco Mundial divulgou relatório que analisa as condições do empreendedorismo
em diversos países. Tal relatório, denominado Doing
Business, busca analisar dez áreas relacionadas ao
ambiente de negócios de um país a partir dos seguintes
critérios: abrir e fechar uma empresa, comércio exterior,
alvarás de construção, contratação de funcionários,
registro de propriedades, acesso a crédito, proteção
a investidores, pagamento de impostos e cumprimento de contratos. O Banco Mundial também avalia o
tempo gasto em cada uma dessas ações, o número
de procedimentos necessários e o seu custo. Como
exemplo, o Brasil manteve o seu título de país campeão em tempo gasto para pagar impostos. Segundo
o estudo, tal fato é por demais complicado, o que faz o
empreendedor gastar em média 2.600 horas por ano
(108 dias) para pagar todos os impostos. Só para se
ter toda a dramaticidade da situação, o segundo pior
país é Camarões, com 1.400 horas.
Segundo o mesmo relatório, o Brasil passou de
126º no ano passado para 125º este ano, atrás de países como a Nigéria, Bangladesh, Etiópia e Zâmbia.
Países que apresentam verdadeiros conflitos institucionais internos e nem mesmo possuem estabilidade
institucional. Se levarmos em conta a América do Sul, o
Brasil só ganha da Venezuela, que é o 174º; da Bolívia
(150º) e do Equador (136º), em termos de dificuldades
para fazer negócios.
Na verdade, o nosso modelo é cartorial.
O Senador Mão Santa abordou aqui a questão de
D. Pedro II, que, fugindo de Portugal devido à invasão de
Napoleão, trouxe para cá aquilo que não conseguimos
desmanchar até hoje: um modelo cartorial de Estado,
bem dentro da filosofia de Portugal, que tinha que dar
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oportunidade para todas as pessoas que vinham, em
torno do reino. E aí deram as capitanias hereditárias,
deram cartórios, estabelecendo um sistema burocrático extremamente elevado. Nos Estados Unidos, por
exemplo, os colonizadores foram para a América para
construir a nova América, baseados numa visão de nação e não de Estado. Às vezes, a gente luta tanto para
mudar um governo, que pouca mudança realiza na vida
das pessoas, porque o Estado permanece o mesmo.
E aí é o grande problema que a gente tem: um Estado burocrático, lento, corrompido, desgastado, longe
e de costas para as pessoas, não dando o incentivo e
o apoio àquele que quer empreender.
Fica evidente, por isso, que o nosso País necessita desenvolver o seu lado empreendedorista, ou seja,
apoiar as iniciativas individuais e os esforços das pessoas para criarem negócios e, com isso, melhorarem
o local em que vivem. Para isso, deve-se estabelecer
agenda contínua de reformas que estimulem o surgimento de pessoas que queiram investir sua poupança
e seu tempo em algum tipo de atividade privada.
É inaceitável que continuemos construindo um
país onde o Governo Federal seja um grande ente
transferidor de renda, sorvendo os recursos da iniciativa privada para alimentar uma série de programas de
cunho assistencialista, sem que tais programas apresentem as perspectivas para que se criem realmente
as oportunidades para as pessoas desenvolverem, em
plenitude, uma vida economicamente autônoma.
O Brasil precisa urgentemente de atitudes que
ampliem a possibilidade de realização de novos empreendimentos. Para isso, é essencial que ampliemos
conceitos que englobem regras claras e consolidadas,
certeza da garantia da propriedade, legislação simplificada para abrir e fechar empresas, regras trabalhistas que estimulem a contratação de pessoal nas mais
diversas modalidades.
Eu estava lendo esses dias o relatório de uma
das multinacionais brasileiras, a Gerdau, que, embora
presente em 13 países, apenas em um deles enfrenta demandas trabalhistas; nos outros 12, nunca teve
problema. É verdadeiramente uma loucura um sistema
trabalhista que vem desde Getúlio Vargas e que não
conseguimos mudar e evoluir. A mesma coisa em relação à Receita Federal: dos 13 países em que está
presente, a Gerdau só tem problema em um, exatamente o nosso País. Ainda outro exemplo: por causa
da burocracia, a Localiza toda vez tem que declarar
que dois terços dos seus funcionários são brasileiros
e dar os nomes. A Localiza só existe no Brasil, não vai
ter e nunca teve nenhum funcionário estrangeiro, mas
lá vem a burocracia exigindo essas coisas.
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Temos, de fato, que vencer esses obstáculos que
parecem ser simples, mas que dificultam enormemente o trabalho do empreendedor, a atividade e acaba se
perdendo o foco. Há tanta burocracia, tanta dificuldade,
tantas barreiras que se perde o foco principal e, às vezes, a capacidade de usar o talento do empreendedor
de fazer negócio, de construir uma empresa, de gerar
oportunidade para as pessoas. Penso que temos, realmente, muito a fazer, mas a grande verdade é que me
anima muito o movimento de vocês, a integração, a participação, as conquistas já alcançadas e as muitas que,
por certo, virão. Não desanimem com as dificuldades,
pois a crise traz sempre a oportunidade. O Brasil é um
País jovem, extraordinário, que oferece oportunidade
a todo momento. Apenas precisamos fazer o dever de
casa, simplificar e deixar as pessoas trabalharem. Assim
vai dar certo, muito melhor do que tem dado.
Parabéns, sucesso e continuem a luta!
Obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Com a palavra o nobre Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Cafeteira, Senador Marconi Perillo, autor
do requerimento desta homenagem aos 10 anos da
Conaje, Dr. Marcelo Azevedo dos Santos, Presidente
da Conaje, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, jovens
empresários, jovens empresárias, um dos atributos
da sociedade brasileira é a sua juventude. Todos nós,
Senador Cafeteira, Senador Inácio Arruda, já fomos
jovens – não me refiro ao Senador Marconi Perillo,
porque ele continua jovem –, mas, na nossa juventude,
sempre tivemos, como vocês fazem neste momento,
a vontade de empreender, a vontade de produzir para
trazer o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de
vida de todos os nossos irmãos brasileiros. E é essa
juventude, um dos atributos da sociedade brasileira,
que é louvada por seu dinamismo e empreendedorismo. Reflexo dessa característica é a existência no País
da Confederação Nacional dos Jovens Empresários,
Conaje, que comemora, em 2008, 10 anos de profícuo
funcionamento.
Criada sob a inspiração de associação similar
francesa, a Conaje reúne mais de 20 mil jovens empresários, agrupados por núcleos espalhados em 23
Estados da Federação e no Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA) – Nobre Senador Flexa Ribeiro, eu quero fazer uma ligeira retificação e convidar o Sr. Francisco
Pinheiro, Vice-Governador do Ceará e fundador da
primeira Sociedade de Jovens Empresários, para participar da Mesa.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A sua
penetração capilar atinge os Municípios de quase todo
o País, não se restringindo às capitais e aos grandes
centros.
Nas 24 unidades da Federação em que a Conaje está presente, cada Associação de Jovens Empresários desenvolve ações que se baseiam nos pilares
da entidade. O dinamismo da organização pode ser
medido por suas múltiplas atividades nos Municípios,
entre as quais se destacam, por exemplo, os encontros
com os empresários da região, objetivando repassar as
experiências de sucesso desses jovens cruzados, ou
os grupos de estudos e as reuniões periódicas, como
forma de networking empresarial.
No meu Estado do Pará, o Conselho de Jovens
Empresários do Pará, o Conjove, possui significativa
atuação no meio empresarial, sendo vinculado à Associação Comercial do Pará – ACP –, segunda associação comercial mais antiga do Brasil, que fará, Senador Marconi Perillo, 190 anos em 2009. Foi criada
logo após a mais antiga do Brasil, a Associação Comercial da Bahia. O Conselho no Pará foi criado há
vinte anos, em 1988.
Foi na gestão do então Presidente da Associação Comercial do Pará, Oziel Carneiro, que surgiu a
idéia de se fundar um conselho que reunisse jovens
empresários que despontavam com sucesso naquela
época.
Augusto Rezende, um dos seis vice-presidentes
da Associação Comercial do Pará, deu início à tarefa e mais tarde se tornou padrinho do Conjove, que
hoje atua na formação do empresariado moderno,
promovendo palestras, cursos, fóruns, feiras, visitas a
empresas, entre outras ações que ocorrem em nível
nacional com a Conaje.
Fundado em 1988 e integrado à Associação Comercial do Pará, o Conjove é hoje um dos conselhos
de jovens empresários de maior projeção nacional,
desenvolvendo e apoiando não apenas interesses
empresariais, mas também os aspectos sociais em
que está inserido.
Tem sido preocupação do Conselho – e isto é
importante, Senador Cafeteira – colaborar por meio
de suas atividades para elevar a auto-estima do povo
paraense e já promoveu duas campanhas nesse sentido. A primeira campanha com o slogan “Pará, ajude
essa estrela a brilhar” e a segunda, “Sou Pará”.
Quero homenagear a Conaje por meio do Conjove do Pará. Temos aqui uma comitiva composta de
oito jovens empresários
Temos aqui uma comitiva composta de oito jovens empresários: o Presidente atual do Conjove, Neil
Henriques; o 2º Vice-Presidente, Fabrízio Guagliano-
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ne de Souza; o Diretor de Serviços, Everaldo Veloso;
o Diretor de Eventos, Marcelo Loureiro; o Diretor de
Marketing, Rodrigo Huhn; o Diretor de Comunicação,
Kerlei Páscoa; o Diretor de Responsabilidade Social,
Mauro Gonçalves, e o Diretor da Indústria, Leonardo
Daher.
Levem os representantes do Conjove do Pará
aqui presentes os nossos parabéns e o nosso incentivo a todos os associados do Conjove, para que vocês continuem lutando no Pará, como luta a Conaje
no Brasil, pelo desenvolvimento do nosso Estado e
do nosso País.
Também o Conjove do Pará escolhe, já há dezoito anos, o Jovem Empresário do Ano, premiando
e reconhecendo os talentos nas áreas de negócio do
nosso Estado.
Ainda quinta-feira passada, foi feita a premiação
em nosso Estado, sendo laureado o Diretor-Presidente
do Diário do Pará, Jader Barbalho Filho.
Nos últimos anos, o Conjove tem ampliado suas
ações para o interior. Os Municípios de Abaetetuba,
Ananindeua, Capanema, Marabá, Santarém e Salinópolis já possuem conselhos.
Isso é importante, porque faz com que a ação do
empreendedorismo da juventude chegue não só à capital, como foi dito no início, mas chegue aos Municípios
ao longo de todo território, não só do Estado do Pará,
como das outras unidades da nossa Federação.
O Conjove, nos seus 20 anos de existência, esteve
sob a direção dos Presidentes Eduardo Melo, Geraldo
Prado, Ronaldo Maiorana, João Carlos Oliveira, André
Oliveira Bittencourt, Cláudio Figueiredo, João Braga
da Silva e Fábio Yamada e, hoje, como disse, na atual
gestão, é presidido por Neil Henriques, que, com uma
diretoria atuante e com a participação dos seus 130
associados, vem escrevendo com linhas fortes a marca de grandes realizações.
Vale ressaltar que o ex-Presidente deste conselho, Sr. André Bittencourt, foi o fundador e primeiro
Presidente do Conselho Nacional de Jovens Empresários da CACB.
Por essa atuação exemplar, profunda e em sintonia com a esfera nacional, não poderia deixar de citar
e parabenizar também o nosso Conjove paraense.
As associações de jovens empresários dos diversos Estados promovem missões empresariais em
outras unidades da Federação e em países que despertam interesse para a economia local. Organizam
eventos de capacitação, estabelecem parcerias com
universidades e empresas, organizam visitas e se encontram em eventos estaduais, que repercutem nos
fóruns nacionais.
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Portanto, com essa atuação firme em todos os
Estados, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários é uma entidade comprometida com o bemestar da sociedade, com a ética, a cidadania e a livre
iniciativa, cujo objetivo maior é o aprimoramento contínuo desta Nação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os mais de 20
mil jovens empresários do Brasil, hoje representados
pela Conaje, compõem um forte movimento nacional,
que teve início nos Municípios. Foi a partir de 1992 que
passaram a se reunir como Fórum Nacional de Jovens
Lideranças Empresariais. Em 1998, decidiram, então,
criar a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, constituída formalmente a partir de 2000. Desde
então, a Conaje vem adaptando e melhorando a cada
ano seus objetivos e formas de representação municipais e estaduais.
A gestão 2007/2009 da Conaje introduziu uma
novidade: a implantação de coordenadorias de comissões temáticas. Cabe às comissões temáticas abordar
as áreas de Crédito, Responsabilidade Socioambiental,
Relações Internacionais, Políticas Públicas, Inovação
e Tecnologia, Educação, Relações Institucionais, Capacitação e Agronegócio, além das diretorias já existentes nas áreas de Pesquisa e Conteúdo, Executiva,
Jurídica, Comunicação, Projetos, Eventos, Financeira
e Integração.
Quero aqui parabenizar a Conaje pela feliz iniciativa de criar o Feirão do Imposto junto com a Confederação Nacional do Comércio, das associações
comerciais do Brasil.
No meu Estado do Pará, o Conjove já realiza esse
Feirão do Imposto há três anos, na praça principal do
nosso Estado, a Praça da República, e consiste em
conscientizar a população, esclarecendo a enorme carga tributária, insustentável pela sociedade brasileira,
que está embutida nos produtos e nos serviços que a
sociedade consome.
É evidente que, pela forma com que a carga tributária é embutida no preço que a sociedade paga,
as pessoas não têm noção de que, ao adquirirem um
quilo de feijão, estão pagando algo próximo a 30%, ou
algo em torno, na média, de 38% de carga tributária
dentro daquele produto.
E é esse Feirão do Imposto que leva à sociedade
exatamente essa consciência de que é importante e
necessário nós, aqui no Parlamento, no Senado e no
Congresso, fazermos aquilo que a Nação brasileira espera há muito tempo, que é a tão sonhada e esperada
reforma tributária, diminuindo a carga e aumentando,
com isso, a competitividade dos produtos brasileiros.
Todas as diversas instâncias da Conaje têm o
compromisso de dar continuidade aos projetos em an-
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damento na entidade, hoje com três motes de atuação:
representatividade, capacitação e relacionamento entre
os jovens empreendedores brasileiros.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
empresários, jovens empresários, toda vez que a sociedade civil brasileira se organiza para dar sentido
às aspirações de progresso e desenvolvimento socioeconômico do País, devemos louvar e incentivar a
permanência de tais ações. A Conaje se inscreve entre
as mais importantes das organizações civis brasileiras, com visíveis e significativos resultados em favor
da Nação brasileira.
Por todos esses motivos, não poderia deixar
passar a comemoração dos 10 anos de existência da
Conaje, parabenizando todos os seus membros, na
pessoa de seu Presidente, Doutor Marcelo Azevedo
dos Santos, e pelos vinte anos do Conselho de Jovens
Empresários do Pará, na pessoa de seu Presidente Neil
Henriques, e desejando que as ações destes jovens
líderes possam continuar a produzir os bons frutos que
temos colhido para o Brasil.
Quero dizer, Senador Cafeteira, que preside esta
sessão, que trago aqui, aos jovens empresários e às
jovens empresárias, especialmente do meu Estado
do Pará, também o abraço e a saudação dos Senadores Mário Couto e José Nery, que não puderam estar
hoje à tarde nesta sessão por impedimentos nas suas
agendas, mas me pediram que transmitisse também
em seus nomes as congratulações, as felicitações ao
Presidente da Conaje e aos membros da Diretoria, por
intermédio do Presidente do Conjove do Pará. Sejam
todos felizes e continuem ajudando o nosso País a
crescer, desenvolver-se e diminuir as suas desigualdades regionais e sociais.
Parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA) – Com a palavra o nobre Senador Neuto de
Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Epitácio Cafeteira; Senador
Marconi Perillo; caro Presidente da Conaje, Dr. Marcelo Azevedo dos Santos; Srªs e Srs. Senadores, eu
não poderia faltar neste momento, não poderia deixar
de assomar à tribuna aquele que também foi jovem,
empreendedor e empresário, para lhes dizer que a
primeira grande revolução industrial, no século XVIII,
nasceu com a juventude nas escolas, na pesquisa,
quando se debateu, praticamente durante um século, o
carvão, o vapor e a ferrovia. Se buscarmos a segunda
grande revolução industrial, no século XIX, vamos ver
que, novamente, a juventude, na pesquisa e na escola,
buscou a Química, a energia e o petróleo. Se pularmos
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mais um século, Sr. Presidente, vamos chegar, já no
final do século XX e inicio deste século, nos nossos
dias, à era da ciência e da tecnologia, da inteligência e
da competência; a era, como chamo, da rapidez: tudo
é rápido, tudo é instantâneo. Podemos justificar essa
rapidez com a própria comunicação. O que acontece
em qualquer parte do mundo adentra os nossos lares
num lampejo. Estão aí a eleição americana e o que
aconteceu, anteontem e ontem, em Santa Catarina:
no mesmo momento, aquela catástrofe não só foi conhecida pelo Brasil, mas pelo mundo.
A inteligência é um cofre extraordinário que armazena conhecimentos e que, nessa juventude, é
permanente. Para se produzir um utensílio doméstico,
gastam-se 98% de material e somente 2% de inteligência, mas, para se produzir o chip de um teleguiado
ou de uma televisão que nos transmite instantaneamente as imagens, gastam-se 99,5% de inteligência
e somente 0,5% de material. Ora, o desenvolvimento
desse armazém fantástico que é a inteligência humana, que progride permanentemente, proporciona-nos,
nesta era e neste momento, um avanço fantástico sobre todos os tempos e toda a história, na economia,
na área social, na área cultural; enfim, em todos os
segmentos.
Dito isso, eu queria, nesta pequena mensagem,
citar a crise.
Essa crise foi criada para quem não trabalhava;
ela foi criada para o especulador; ela foi criada para
aqueles que queriam ter muito rendimento sem trabalhar. A mentalidade brasileira, em particular, busca isso
pelo trabalho, o único meio de se promover a circulação
de riquezas, de onde nascem os tributos. Não há outra
forma de se obter a prosperidade e o crescimento.
A crise, no nosso entendimento, é oportunidade
para encontrarmos as soluções.
Eu vejo, ainda, que ninguém administra o País
ou os negócios empresariais se não consegue administrar os efeitos da globalização. É na globalização
que nós temos a oportunidade de conhecer o mundo
e, conhecendo o mundo, de melhor administrar os
nossos negócios.
Por isso, aproveito esta oportunidade para também fazer uma pequena menção às reformas. Todos
querem ganhar, ninguém quer perder, sejam os governos dos Municípios, dos Estado ou da União, a própria
sociedade ou suas empresas. Só com um movimento
muito forte da sociedade, liderado, talvez, por essa
juventude que aqui se apresenta, com um movimento
de base, é que se pode pensar numa reforma profunda. Não se faz uma reforma durante um governo para
implantá-la no mesmo governo. A reforma tem de ser
feita, sim, agora e já, para o futuro Presidente e os
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futuros governadores terem uma nova ordem jurídica
para administrar seus Municípios, seus Estados e a
nossa Pátria.
Encerro citando um filósofo chinês que nasceu
sete séculos antes de Cristo e cuja filosofia se faz
presente em nossos dias. Kuan Ching Tzu dizia: “Se
quiseres planejar para um ano, lance sementes. Se
quiseres planejar para dez anos, plante árvores. Se
quiseres planejar para a vida, desenvolva e aperfeiçoe pessoas”.
No treinamento e na educação, certamente, não
só a juventude, mas todos os empresários e o próprio
Brasil terão dias melhores.
Quero aplaudir, homenagear e cumprimentar
cada um que aqui está por tudo que faz e fará por
nossa Pátria.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA.) – Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir
Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Cafeteira, demais Senadores que
compõem a Mesa, Senador Arthur Virgílio, do PSDB,
que se senta à mesa neste momento, eu gostaria de
cumprimentar o Presidente Nacional da Conaje, Marcelo Azevedo dos Santos, o Presidente da Conaje de
Rondônia, o meu Estado, Roberto Jarbas, e a VicePresidente, Adete Batista. Trago um abraço do Presidente de Honra da Conaje de Rondônia, Emmerson
Castro, eleito jovem empreendedor e Vice-Prefeito da
nossa Capital, já no primeiro turno, e que tem militado
na Conaje em todo o Brasil.
Cumprimento as Srªs e os Srs. Senadores, e os
jovens empreendedores.
A diferença entre a pobreza e a riqueza de uma
nação – hoje não se discute – está relacionada à disposição de seus cidadãos para assumir o risco associado à aventura de abrir seus próprios negócios, de
enfrentar as incertezas do mercado. É essa capacidade de fazer acontecer; é essa inquietação que impele
as pessoas a não esperar que as coisas lhes caiam
do céu, mas, ao invés disso, dar o necessário passo
adiante, que traz o progresso material e, por conseqüência, uma possibilidade maior de que mais pessoas
tenham emprego e renda.
É significativo, por isso, que comemoremos, hoje,
o décimo aniversário da Confederação Nacional dos
Jovens Empresários (Conaje), poucos dias após comemorarmos a segunda década da Constituição Democrática e quase o mesmo número de anos desde a
queda do muro de Berlim.

NOVEMBRO
2008
Novembro de 2008

Com efeito, ser jovem significa já ter nascido ou,
pelo menos, ter atingido a idade adulta no contexto
institucional da democracia e da abertura econômica.
Ser jovem significa – já o dizia, em outro contexto, o
saudoso Artur da Távola – estar isento de amarras e
preconceitos, aberto ao que vier.
Esse espírito aventureiro da juventude se identifica integralmente com a índole empreendedora. É,
também, muito animador e gratificante ver que nossos
jovens empresários têm uma noção aguda do papel
social do homem ou mulher de sucesso nos negócios.
Assim é que, ao lado das atividades de aprimoramento
técnico e profissional dos associados, a Conaje promove também, em conjunto com órgãos públicos, iniciativas visando benefícios para a comunidade, como
a elaboração de políticas para a juventude em idade
escolar, como o Programa Nacional de Inclusão de
Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária
(Projovem), voltado para o público entre 18 e 24 anos
que não concluiu o nível fundamental do ensino.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são essas,
a meu ver, razões suficientes para felicitarmos os integrantes e dirigentes da Conaje e desejar à sua organização muito sucesso. Que continuem a contribuir
para o engrandecimento do Brasil, com seus espíritos
de iniciativa e de verdadeiro serviço.
Sr. Presidente, quero, nesta breve mensagem,
dizer que, aqui, ouvi o Senador Neuto de Conto fazer
um brilhante pronunciamento e, ao final, S. Exª falar
da crise. Acho que a crise mundial é séria, é grave; ela
está chegando ao Brasil um pouco mais leve; ela não
chega com muita força ao Brasil, e menos ainda no meu
Estado, um Estado novo, que está recebendo mais de
R$20 bilhões de investimentos nos últimos anos.
Portanto, com os recursos que estão sendo investidos no Programa de Aceleração do Crescimento, com
a força da nossa indústria, com a garra dos empreendedores, principalmente dos jovens empreendedores,
eu não tenho nenhuma dúvida de que essa crise logo,
logo vai ser coisa do passado.
Há um ditado muito certo que diz: “Não há crise
que resista ao trabalho”. E, com a garra e a determinação dos jovens empreendedores deste País, somadas
à experiência dos de idade mais avançada, ou seja,
se associarmos a determinação e a garra dos jovens
com a experiência dos mais velhos, não tenho dúvida
de que a crise não resistirá ao trabalho dos nossos
empresários, dos nossos empreendedores, principalmente os jovens.
Um abraço, e sucesso!
Muito obrigado.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA) – Com a palavra, o nobre Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Cafeteira, que bem representa
a jovialidade deste Parlamento nesta sessão de homenagem à Conaje; nosso Vice-Governador do Estado do Ceará, Professor Francisco Pinheiro, Mestre
em História da nossa Universidade Federal do Ceará,
que dá sua grande contribuição ao nosso Estado, ao
lado de Cid Gomes, o nosso Governador; meu caro
Senador Marconi Perillo, que tomou a iniciativa para
a realização dessa bela e justa homenagem a Conaje; o nosso Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, já
à Mesa, que, no momento, troca idéias com o nosso
Senador Marconi Perillo; nosso representante de todos
os homenageados que estão aqui na tarde de hoje, Sr.
Marcelo Azevedo dos Santos, Presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários do nosso País,
fiz questão de estar presente a esta sessão.
Hoje, bem cedo, na companhia do Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Sr.
Roberto Macedo, saímos na madrugada, mais ou menos às 4 horas da manhã, cada um partiu de sua casa,
nos dirigimos ao aeroporto com destino a esta Capital.
Aqui chegando, ele foi direto para uma reunião, e eu
vim para o Senado Federal. Portanto, fiz questão de
aqui estar porque, há 19 anos, se não estou enganado, Marcelo, há mais ou menos isto, nascia talvez a
primeira Associação de Jovens Empresários do nosso País, lá no Ceará, em Fortaleza. Esta Associação
ofereceu-nos inúmeras lideranças homens, muitas
mulheres – algumas que aqui estão já dirigiram a AJE,
depois foram para a Federação Estadual, que se organizou no Estado do Ceará; alguns já vieram presidir a Conaje, acho que já tivemos dois presidentes da
Conaje, o Diogo e o Pedro Fiúza, e quem sabe não
teremos, mais adiante, mais presidentes oriundos do
Estado do Ceará, homens e mulheres, porque temos
muitos bem preparados.
Faço essa referência, nessa homenagem à Conaje e aos seus 10 anos, também à AJE, Marcelo, estendendo aos nossos amigos que aqui estão do Estado
do Ceará, Leonardo Bayma, que é vice-Presidente da
Conaje, que também esteve na AJE; a Caroline, que
está aqui conosco, Presidente da AJE de Fortaleza; a
Suemy, que além de ser Diretora da Conaje, também
roda mil mundos buscando eventos para o Brasil no
exterior, especialmente para o Ceará, evidente, nossa
casa, uma batalhadora, que busca reforçar os negócios do nosso Estado, porque a cadeia produtiva com
a qual ela trabalha tem uma rede muito ampla. Então,

Quarta-feira 26

33

47657

cada evento não gera empregos apenas naquela empresa, mas gera e garante milhares de empregos no
nosso Estado, na cadeia do turismo no nosso País,
especialmente ali no Ceará, onde temos essa responsabilidade. Então, quero homenagear também as
mulheres em nome dessas mulheres cearenses que
aqui estão; Rodrigo Bittar, que tem ampla família – no
Pará, Minas, Ceará –, empresários que também trabalham com grande denodo em defesa dos interesses
maiores do nosso País; o João Rafael Furtado; Ricardo
Santos e o Carlos Ernesto, cearenses que estão acompanhando a essa manifestação do Senado Federal em
homenagem aos jovens empresários.
Sr. Presidente, fiz questão de me pronunciar
porque, ali, naquele nascedouro da AJE, e nove anos
depois da Conaje, sempre olhei a nossa juventude,
com a qual caminhei muito – aliás, hoje, participei de
um debate intenso sobre a meia entrada estudantil nas
salas de cinemas, de onde vieram todos os que estão
aqui: das universidades, das escolas brasileiras –, sempre examinei aquela vontade dos jovens empresários
do Ceará de discutirem a grande política nos nossos
negócios, dos nossos pais, dos negócios que alguns
já dirigem, no nosso Estado e no Brasil, no cotidiano,
no dia-a-dia temos dezenas de problemas nas nossas
empresas. Problemas com o Governo Municipal; problemas com o Governo Estadual; problemas com o Governo Federal; legislação tributária; legislação trabalhista;
legislação social; amparo aos idosos; aposentadoria;
amparo aos programas juvenis para as pessoas mais
carentes; Bolsa Escola, quer dizer, é um conjunto de
necessidades que se tem de responder e de atender
a toda hora. E a isto o nosso País tem respondido.
Onde é que está, então, a questão, que considero
central, e que a AJE – tive a oportunidade de assistir
ali todas as correntes de opinião se manifestarem a
convite da AJE, porque a juventude queria a opinião
de todas as correntes – onde é que estava aquele problema central da nossa Nação, do nosso País?
Faço aqui um parêntese para, olhando aqui os
nossos dois Senadores catarinenses, prestar a nossa
solidariedade ao povo catarinense. Temos recebido,
sistematicamente, a solidariedade dos catarinenses e
do povo do Sul nas grandes estiagens que o Nordeste
enfrenta. Então, percebendo o semblante já tenso dos
senhores, que fazem a homenagem justa aqui aos jovens empresários, mas que estão preocupados com o
seu Estado, inclusive o Marcelo, eleito para a Conaje
por outro Estado, mas um catarinense de quatro costados. Então, nossa solidariedade ao povo de Santa
Catarina, faremos tudo o que pudermos para ajudar
aquele povo que é um povo timoneiro do desenvolvimento na agroindústria, na indústria, no serviço e no
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turismo, a que me referi agora. Então, o Senador Raimundo Colombo, o Senador Neuto de Conto, que não
está presente, e a Senadora Ideli Salvatti recebam a
nossa solidariedade do povo cearense, do povo nordestino, a todo o povo catarinense.
Então, a grande questão que examino eu comentava com o Marcelo. Desde que José Bonifácio,
aos 57 anos de idade, resolveu se aposentar em Portugal, porque já tinha cumprido uma jornada de mais
de 40 anos de serviço à Coroa e já era reconhecido
por todas as academias de ciências da Europa – todas – como o grande pesquisador, como um cientista
e um desbravador, ele resolveu voltar ao Brasil porque
considerava que o centro do reino não era mais Portugal, e sim o Brasil.
Em 1821, na proposta à Assembléia Constituinte,
ele propôs que o reino tivesse como centro o Brasil. Os
Deputados eleitos, brasileiros, que foram até Lisboa,
levaram uma proposta de constituinte, primeiro, avançada, democrática e voltada para o desenvolvimento
nacional, de que o Brasil precisava se desenvolver. E
se era o centro do reino, mais razão teria para ter um
projeto grandioso de desenvolvimento que pudesse
alavancar a economia da nossa Nação e colocá-la
à altura do que acontecia naquele mundo, daquela
época, quando a tecnologia também era o centro e o
motor do desenvolvimento.
Veio de lá para cá, resultou na Independência.
Sete meses depois da Independência, ele já estava
expulso do País, como degredado. O principal pecado de José Bonifácio, naquele momento histórico, era
exatamente o enfrentamento da necessidade do projeto nacional de desenvolvimento; o Brasil precisava de
um projeto próprio e tinha condições grandiosas para
desenvolvê-lo. Ele convocava a juventude.
Rui Barbosa foi citado aqui inúmeras vezes. Talvez não tenham mencionado até agora nas citações
que a grande preocupação de Rui Barbosa também
era o potencial, a capacidade, as condições que o Brasil tinha de manter um projeto altivo, de ter um projeto
próprio nacional.
Isso atravessou todo o século XX com fortíssimas batalhas do povo brasileiro. Tivemos a Coluna,
que ficou conhecida por Domingos Meirelles em seu
livro fabuloso como a “Coluna Invicta”. Eram os jovens
oficiais, tenentes, sargentos, capitães, que percorreram
os quatro cantos do Brasil numa marcha maior que a
de Mao Tsé-Tung. Passaram a conhecer a realidade
do Brasil e fortaleceram ainda mais a convicção de
que precisavam de um projeto nacional, um projeto
soberano, capaz de desenvolver a nossa Nação, de
investimento na ciência, na tecnologia, na educação,
para fortalecer um projeto nacional.
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Veio Getúlio, criaram-se condições para a industrialização, mas também veio um estado de arbítrio. Veio
um processo democrático, ampliaram-se as condições
favoráveis do Brasil. Veio o Banco do Nordeste, veio
a Eletrobrás, veio a Petrobras, veio a Telebrás, veio o
BNDES. Essas instituições todas são desse período,
com o objetivo de amparar o desenvolvimento do Brasil para garantir à juventude que ia se formando e se
urbanizando que ela teria condições empreendedoras, que ela teria condições de trabalho, que ela teria
condições de renda, porque só assim nós poderíamos
crescer e efetivamente nos desenvolver.
Depois vem o golpe. Não quero passar por Celso Furtado – e estamos fazendo um debate no Banco
do Nordeste sobre o pensamento dele, por meio do
BNDES, que tem um instituto ligado a Celso Furtado
–, que também buscou dar idéias fabulosas sobre a
integração regional do nosso País.
Passou-se o regime militar, situações mais difíceis, embora com grandes empreendimentos também
que levaram ao desenvolvimento do nosso País, mas
também com momentos de arbítrio muito forte, até chegarmos ao período que estamos vivendo, o momento
contemporâneo da história brasileira.
E eu vejo assim: também há uma batalha no
Brasil, que é a batalha maior. Nós temos problemas,
denúncias, os métodos, o sistema presidencialista.
Está tudo em discussão sempre: por que tem que
ter medida provisória; por que não tem que ter; por
que teve o decreto-lei; por que acabou o decretolei; como se governa o País; quais os métodos para
se governar uma Nação continental; as denúncias
seguidas de corrupção; a força, às vezes, monstruosa da mídia nacional, principalmente de condenar
governos, instituições, pessoas, etc. Tudo isso é
discutido, tudo isso nós podemos discutir; uma hora
um pega um tema, outro pega outro. Mas o ponto
central é a batalha entre os que querem um projeto
mais sustentável de desenvolvimento nacional e os
que trabalham com a idéia de que nós podemos deixar essa atividade de desenhar um projeto de País
exclusivamente com as forças do mercado, abrindo
normalmente todas as fronteiras da proteção nacional ao mercado; o mercado seria a salvação de
tudo. E agora diante de uma crise que atinge não
um elo frágil do sistema em voga no mundo atual,
do sistema capitalista que se desenvolve no mundo.
A crise não é na Coréia, não é em Cingapura, cujo
Presidente acabou de nos visitar, não é na Rússia,
não é no México, não é na Argentina, a crise não é
no Brasil, a crise é no centro do sistema; e na hora
em que a crise é no centro do sistema, o apelo é
fortíssimo, mas muito, muito forte, que se use exa-
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tamente o Estado Nacional para a proteção global
do sistema. Então, o Estado nessa hora passa a ter
um grande significado, passa a ter uma grande importância, passa a ter um grande papel.
Foi feita uma referência há pouco ao Muro de Berlim, que caiu. Eu acho que desabou muito mais coisa
com o Muro de Berlim. Acho que também desaba essa
idéia de que nós temos uma mão única, que a história
acabou, que não existe mais história. Eu exatamente coloco sempre nas mãos da juventude brasileira,
especialmente da juventude empreendedora. Talvez
tivéssemos que argüir, saindo lá do Ceará, o espírito
de Delmiro Gouveia, um grande desbravador. Aqui já
foi citado Mauá, mas vamos citar o Delmiro Gouveia,
que é mais próximo de nós, do Nordeste e, no meu
caso, muito mais próximo, porque sou do Ceará. Mas
seus empreendimentos não eram no Ceará, eram no
Nordeste brasileiro, estavam ligados à energia, estavam ligados à produção, estavam ligados à indústria,
estavam ligados ao desenvolvimento, de que nós tínhamos condições, sim, que o nosso País podia se
desenvolver, que a nossa elite econômica podia se unir
para um grande projeto de Nação e que esse projeto
seria próspero e garantiria emprego, renda e melhoria
das condições de vida do povo brasileiro.
Eu tenho esta idéia de que a juventude empreendedora, a juventude que eu conheci na AJE, Associação dos Jovens Empresários do Estado do Ceará, de
Fortaleza, tinha esta disposição: nós queremos debater
as questões centrais do nosso País, do nosso desenvolvimento. Nós não queremos discutir a periferia dos
problemas; nós não queremos discutir os problemas
secundários. Nós queremos saber onde estão os entraves que impedem o nosso País de se desenvolver.
Qual o caminho mais eficaz para nós sairmos
da ciranda financeira, para nós sairmos do cassino
permanente em que foi jogada a economia do nosso
País e do mundo? Tem saída esse cassino? É possível
resistir à jogatina nacional e estrangeira, que destrói
trilhões em poucos dias, em poucas semanas? Para
onde vai essa crise? Cai nas costas de quem? Será
que vamos assistir ao mesmo filme de sempre, que a
crise será paga pelos trabalhadores, pelos que ajudam
os empreendedores a produzir a riqueza do Brasil e
do mundo? Quem constrói essa riqueza? São esses
trabalhadores, em cima das costas desses trabalhadores. Então, esse debate está posto.
A nossa juventude, a juventude brasileira, a juventude empreendedora, a juventude de Delmiro Gouveia, de um José Bonifácio, de figuras da história do
Brasil, é como se elas estivessem hoje depositadas
nas mãos de cada um de vocês. São vocês mesmos,
a juventude empreendedora brasileira, que têm que
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tocar o debate maior, o debate grandioso, para podermos sair, fugir do secundário, fugir da paralela, e dizer:
“Não, o Brasil pode”.
Nós temos como contribuir para um grande debate nacional que permita não que a crise vá embora
do nosso País, não que saia fugindo – porque uma
crise no centro do sistema jamais deixará de atingir
uma Nação como a nossa, que está interligada com
todo esse conjunto de ações –, não que ela vá embora, não que saia correndo, mas que tenhamos condições de enfrentá-la com a vontade e a determinação
de um povo.
Parabéns à Conaje.
Parabéns à AJE do Ceará, que, no próximo ano,
chegará a seus vinte anos de existência.
Parabéns a essa juventude que põe à frente o
debate sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento
e sobre o futuro da nossa Nação.
Um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Com a palavra o nobre Senador e jovem empresário Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Epitácio Cafeteira, muito obrigado pela justiça feita ao meu perfil; vice-Governador do
Estado do Ceará, Prof. Pinheiro; Marcelo, Presidente
da Conaje; Srs. Senadores; jovens empresários, quero
aqui saudar especialmente o Leonardo, que já foi Presidente da Aje no Estado do Ceará, e também a Carol,
que é a Presidente da Aje no Estado do Ceará.
Desculpem-me Goiás e Maranhão, desculpe-me,
Senador Virgílio, o Amazonas, mas o Ceará hoje está
dando um show por ser o Estado melhor representado, com a nossa Presidente que está ali presente e
que orgulha a todos nós, especificamente quanto ao
senso estético do empresariado cearense. Mas, afora
isso, é uma empresária muito bem-sucedida, extraordinária. Moça do jeito que é, tem uma empresa de
processamentos já consolidada no Estado do Ceará,
o que vem comprovar o valor e a importância desse
movimento, ao qual, de certa maneira, eu me sinto
atavicamente envolvido.
Senador Marconi Perillo, minha carreira política
no Estado do Ceará começou em um movimento bastante semelhante a esse, apesar de ainda não ser Aje,
não tinha o nome de Aje. Naquela época, não existia
a Aje (Associação dos Jovens Empresários). Existia o
Centro Industrial do Ceará – o Senador Cafeteira deve
lembrar –, que era um centro de grande tradição, mas
que estava praticamente abandonado.
E, empresários jovens como os que estão aqui
hoje, recém-saídos da universidade, resolvemos ocu-
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par aquele centro para dar ao movimento empresarial
do Estado do Ceará nova visão, nova voz, novas perspectivas. Naquela época, vivíamos ainda o período do
autoritarismo militar, e resolvermos discutir a questão
da democracia, a democracia e o empresariado, as
vantagens ou desvantagens que trariam para a livre
iniciativa, para o empreendedorismo brasileiro a democracia, por que era importante para o crescimento
e o desenvolvimento do Brasil, e o crescimento e o
desenvolvimento da própria iniciativa privada e da capacidade de criar e de empreender do jovem brasileiro
a redemocratização do País.
Nessa discussão, nesse movimento, esse grupo
veio a ocupar o Governo do Estado do Ceará naquela época. Levando a mentalidade empresarial para o
Governo do Estado do Ceará, conseguimos fazer uma
grande revolução administrativa e financeira. Talvez tenhamos sido o primeiro governo do Brasil a fazer uma
grande reforma fiscal, ainda na década de 80, e que,
depois, serviu de referência para todos os Estados
brasileiros. Um Estado pobre, de uma região pobre,
fez uma reforma fiscal, o que fez com que fôssemos
o primeiro Estado a ter recursos, a ter a possibilidade
de começar a renegociar, já que vivíamos um tempo
de moratória, com o Banco Mundial e entidades multilaterais e internacionais. Isso porque levamos aquela
mentalidade empresarial para dentro do Governo, para
dentro das instituições públicas.
É muito importante vermos hoje entidades como
a Aje e a Conaje distribuídas e capilarizadas em todo
o Brasil, fazendo com que se consolide um movimento
constante de mudanças e de evolução, com a juventude,
o empreendedorismo, a mentalidade empresarial de
empreender, de iniciativa e de mudanças. A juventude
traz sempre consigo não só o empreendedorismo, mas
a mentalidade de mudanças: novas técnicas, novos relacionamentos, novos modelos, novo relacionamento
entre empresa e sociedade, novo tipo de integração
entre empregados e empregadores, fazendo com que
a sociedade evolua.
Portanto, é com muita alegria que vemos esses
jovens aqui hoje. São associações de jovens empresários do Brasil inteiro, aqui reunidos, participando desse movimento, no momento em que o mundo passa
por uma transformação profunda – transformação não
só por causa da crise econômica e financeira que o
mundo vive, mas porque, no início deste novo século,
ocorrem todas as mudanças, no sentido social e no
sentido demográfico.
Uma nova visão bem como novas preocupações
que não foram base de preocupações empresariais
nos séculos passados, como o meio ambiente, o conceito de sustentabilidade, passam a ser um conceito
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fundamental, o conceito de transparência, que muda
completamente a visão dos negócios. Há alguns anos,
dizia-se, Senador Cafeteira, que o segredo é a alma do
negócio. Não é isso? Hoje, a transparência é a alma
do negócio. Não se admite mais empresas que não
sejam inteiramente transparentes, e isso passa a ser
a grande tônica.
Portanto, existe uma mudança na mentalidade e
no comportamento social do mundo inteiro. É necessário que essa juventude empreendedora que vem aí
traga, dentro do espírito empresarial, essa mentalidade,
esse pensamento, fazendo com que as coisas evoluam
no Brasil da maneira correta e que possamos estar totalmente integrados no desenvolvimento mundial.
Saúdo a todos, dizendo que o papel de vocês
ainda não mudou. O papel fundamental do empreendedorismo e da livre iniciativa ainda não mudou. Várias tentativas foram feitas ao longo de todos esses
séculos de substituir a liberdade de empreender, a
iniciativa, a motivação, a vontade de criar, a vontade
de trabalhar, a vontade de vencer pelo planejamento
do Estado, e nunca se chegou a algo que chegasse
perto de ser tão bem-sucedido quanto o modelo baseado especificamente nestas palavras: iniciativa do
homem, iniciativa da humanidade, para empreender,
vontade de vencer e de mudar.
Esse, hoje, de qualquer maneira, é papel fundamental. De alguma maneira, ainda existem alguns que
querem colocar, em função da crise financeira que estamos vivendo, em cheque esse modelo e procuram
limitar e, até de alguma forma, asfixiar esse movimento,
por meio de uma presença asfixiante, avassaladora, do
Estado, que, com sua burocracia, vai abafando e impedindo que essa criatividade e essa iniciativa venham
a ter o seu papel na evolução e no desenvolvimento
do Brasil e do mundo.
Acredito que essa crise que vivemos, ao contrário de ser uma condenação a essa perspectiva, a
essa maneira de ver a vida, é um momento de grandes
oportunidades, para rever, com maior consciência, com
maior abrangência, com maior atualização, nos dias
de hoje, a iniciativa, colocando-se sempre ela como
grande motora das grandes inovações e das grandes
mudanças.
É esse papel que cabe a vocês hoje. É esse papel que hoje está sendo homenageado nesta Casa, na
Presidência do Senador Cafeteira, desses brasileiros
de quem estamos tanto esperando nos dias de hoje.
Parabéns a vocês todos.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Com a palavra o nobre Senador Arthur Virgílio,
último orador inscrito para este período da sessão.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores convidados, senhoras e senhores jovens
empresários agrupados na Conaje, desejo manifestar,
com muita clareza, aqui, que cada um tem o direito
de expor a sua visão sobre essa crise, que, embora
seja a mais avassaladora desde o crash de 1929, ao
mesmo tempo, serve para testar a força e a capacidade do sistema capitalista de produção de enfrentar e
vencer as crises. Não é à toa que, diferentemente do
socialismo real, sobreviveu; não é à toa que encontra
fórmulas de gerar mais riquezas em qualquer tempo
do que, em qualquer tempo, qualquer outro sistema
econômico. Esse é um fato. Diz isso alguém que, na
juventude, foi socialista; na juventude acreditou – e
não se arrepende disso – na generosidade da idéia
de uma sociedade absolutamente igual para todos. E
hoje me limito, sem perder o senso da utopia, a querer uma sociedade que ofereça mais oportunidades
para todos disputarem, com igualdade de condições,
os seus espaços na vida; todavia, não acredito que o
fim das pessoas seja a igualdade entre elas, senão a
seleção brasileira não seria de onze jogadores, seria
de 1.110. Uns se destacam, outros, não.
E, então, entendo que a capacidade que tem o
capitalismo de se reciclar, de sobreviver foi testada em
diversas crises. E, a cada 50, a cada 60 anos, aparece uma crise dessas, de tipo cíclico, mais forte. E
esta está sendo enfrentada e vai ser vencida de novo.
Não consigo entender que alguém possa supor que,
depois disso, volta o Brejnev. Não volta nem o Brejnev
neto; não volta nem o Brejnev bisneto. Não volta. Nós
vamos daqui para frente.
O objetivo de quem faz política com sensibilidade
é humanizar o sistema que aí está e que tem uma capacidade de durar que surpreendeu todos os analistas
de qualquer tempo da economia mundial. Humanizar
o sistema, sim. Por isso, a idéia da socialdemocracia;
por isso, outras idéias; por isso, a certeza que temos
de que riqueza deve ser distribuída, e o primeiro passo
para se distribuir riqueza para valer é investir fundamente em educação.
Eu acredito muito mais em investimento maciço
em educação, como fez a Coréia, que tinha menor renda per capita do que o Brasil, há 30 anos, e que hoje
tem uma renda per capita bem superior à do Brasil.
Investiu fundamente em educação, coisa que nós não
fazemos até hoje.
Meu Estado amarga a vergonha de ser o pior
no IDF – Índice de Desenvolvimento Familiar, apesar
da pujança do Pólo Industrial de Manaus. Há razões
internas e intrínsecas da má gestão, que explicam a
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falência educacional no meu Estado, um Estado que
é o antepenúltimo no Enem. Não é cabível que aquele
que o nono em renda per capita seja o antepenúltimo
no Enem; aquele que é o 14º em arrecadação no País,
sendo um dos menos populosos, seja o último em desenvolvimento familiar.
Investir em educação é muito mais forte do que
qualquer perspectiva de política social compensatória.
Eu não sou contra políticas sociais compensatórias,
sou a favor delas. Elas nasceram no Governo do qual
fui Líder e Ministro, e elas foram aprofundadas, muito
bem trabalhadas no Governo atual. Agora, elas têm de
parar um dia. Nós temos de dizer: muito bem, mas um
país que fique 50 anos com políticas compensatórias
é porque fracassou, é porque não deu certo, é porque
transformou cidadãos em clientes do Estado. Eu não
quero isso. Quero políticas que emancipem aquelas
famílias e aqueles cidadãos, para que possam ajudar
outros carentes, para que, um dia, não haja mais ninguém nesse nível mínimo de subsistência no País.
Essa é a minha utopia. A minha utopia não é, sinceramente, reerguer o Muro. O Muro caiu, desabou, e
a coisa mais bonita que ficou ali foi a música do Pink
Floyd, que é imortal e virou um clássico nos ouvidos
de pessoas de qualquer idade, da minha geração e da
geração de vocês, jovens empreendedores.
Digo a vocês, empreendedores, que a Conaje
(Confederação Nacional dos Jovens Empresários)
é uma entidade comprometida com o bem-estar da
sociedade, com a ética, com a cidadania, com a livreiniciativa, em busca do aprimoramento contínuo de
nossa Nação.
A entidade pretende também reunir empreendedores de diversos Estados brasileiros, com o objetivo
de articular e divulgar práticas que fortaleçam a disseminação de novos e sólidos negócios no País.
Mais de 20 mil jovens empresários brasileiros se
fazem representar hoje pela Conaje, composta de integrantes de um forte movimento nacional, que nasce
legitimamente nos Municípios.
A partir de 1992, passaram esses empreendedores a se reunir no Fórum Nacional de Jovens Lideranças Empresariais.
Em 1998, decidiram criar a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, constituída formalmente
a partir de 2000, e, desde essa data, vêm adaptando,
aperfeiçoando, a cada ano, seus objetivos e formas de
representação municipais e estaduais.
A entidade, atualmente, é responsável por estimular o empreendedorismo entre jovens brasileiros,
seja por meio da orientação e capacitação profissional, promovida durante os eventos estaduais, seja
por meio de sua representação política, com ações
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destinadas a fortalecer a criação de novas empresas,
beneficiando-se igualmente as já existentes no País,
sobretudo aquelas geridas por jovens.
Meu Estado, o Amazonas, ainda não organizou
a sua AJE local. Entrarei em contato com segmentos
empresariais, com o Sebrae e com jovens empreendedores de Manaus e do interior.
O Senador Flexa Ribeiro, aliás, acaba de precisamente contatar os representantes da Conaje do
Pará, para que promovam, com o vizinho Estado do
Amazonas, essa interação. Ele e eu estaremos – ele,
pelo Pará; eu, pelo Amazonas – visando a que, na próxima reunião, o Amazonas aqui já se faça representado, porque existem empreendedores jovens no meu
Estado, sim. Existe muita gente que consegue viver o
século XXI, que não é mais o século da mera busca
por um emprego público, que garanta uma aposentadoria, mas da busca do lucro legítimo, com o imposto
pago corretamente, com o risco assumido e com a
perspectiva de fazer fortunas. Se Deus quiser, sim,
fortuna legítima. Não a fortuna dos larápios do dinheiro público: a fortuna de quem trabalha, de quem sua
a camisa; a fortuna de quem gera emprego; a fortuna
de quem tem ambição legítima de construir um País
melhor e mais justo pela ângulo da inserção por cima
do sistema capitalista mundial.
Muito bem, o Brasil precisa integrar-se inteiramente também por aí. A grandeza presente e o futuro
magnífico do Amazonas me autorizam a dizer que não
cabe perdurar essa omissão.
Eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro,
que acredito que de vocês pode nascer uma pauta de
exportações muito forte, com tecnologia avançada,
com presença significativa na balança comercial do
País, com presença significativa na inovação. E o Brasil precisa fortemente de investimento em inovação, e
ninguém melhor para inovar do que quem tem a cabeça fresca e toda uma vida pela frente, para errar, para
acertar, para cair, para levantar. Isso se encarna em
ninguém como se encarna na figura do jovem empreendedor. Eu louvo a iniciativa do meu querido colega
de bancada e de partido, Senador Marconi Perillo, que
foi o autor do requerimento que motivou essa sessão
tão importante.
Tenho uma reunião de líderes com o Presidente
Garibaldi Alves, e eu estou atrasado para ela, mas não
poderia deixar de dizer o quão realmente importante
é para a economia real deste País nós estimularmos
o empreendedorismo jovem.
E mais: o Marconi Perillo, como Governador de Goiás – eu fui testemunha ocular disto porque vivi de perto o
seu Governo – estabeleceu, a partir do Banco do Povo,
aquele que deu certo, porque teve um outro, federal, que
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não deu, o que deu foi escândalo, escândalo denunciado
por mim; o dele não deu escândalo, o dele deu foi microcrédito, gerando a possibilidade de empresas nascerem,
empresas que estão hoje vigorosamente postas na realidade econômica do Estado de Goiás.
Também quero citar o exemplo do Estado do
Ceará, que eu ia referir, mas aqui já foi referido pelo
Senador Tasso Jereissati, que fez uma revolução fiscal
no seu Estado. O Tasso trabalhou responsabilidade fiscal quando ainda não havia Lei de Responsabilidade
Fiscal. Trabalhou a idéia de que se gaste menos do
que se arrecada, quando as pessoas diziam, alguns
diziam, que tinha que gastar o máximo, que o importante era endividar e deixar para o outro pagar e fazer
o máximo de obras, como se aquilo fosse a expressão
do desenvolvimento real, quando, na verdade, estavam
plantando a crise que impediria o crescimento real a
taxas altas neste País.
E, portanto, dizer a vocês que me sinto muito
reconfortado de saber que, organizadamente, 20 mil
jovens empresários pensam no futuro, nos seus futuros
e no futuro do País. Se alguém disser que não pensa
no seu próprio futuro, desconfio da sanidade dessa
pessoa. É preciso dizer, sim, que o altruísmo está em
pensar muito no País, primeiro no País, também no
País, mas pensar em si próprio.
Então, tudo o que desejo aos jovens empresários que começam com pequenas empresas – alguns
já não são detentores de empresas tão pequenas assim – é que prosperem, que floresçam, que enriqueçam segundo as regras que estão postas aí, pagando seus impostos, gerando emprego, incorporando
tecnologias novas, e procurem fazer crescer, dando
vazão às suas ambições legítimas, os seus sonhos e
as suas empresas.
Não entendo que devamos ainda continuar com
aquela visão pecaminosa de que o lucro é ruim, de que
acumular riqueza com decência é pecado, de que, se
alguém fez um bom negócio, então deve colocar espinho na sandália para ficar com o pé todo ferido. Eu
não consigo achar que isso seja correto. O correto é
entendermos que este País encontrará o seu lugar ao
sol se ele souber gerar riqueza. E nós temos de ser
legisladores justos para criar mecanismos a fim de que
essa riqueza seja bem distribuída por uma sociedade
que, primeiro de tudo, tem de ser muito bem educada
para poder usufruir as benesses da riqueza que seremos capazes de gerar.
A revolução da educação, a revolução do empreendedorismo e muita prosperidade para vocês é tudo
o que eu desejo para o meu País.
Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Ao contrário do que anunciei, haverá mais um
orador: o Senador Heráclito Fortes, do Piauí.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se
me permite, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Pois, não.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
Senador Jereissati me lembra que o Ceará é candidato a sediar a próxima reunião nacional da Conaje.
(Palmas)
E quanto à boa representação não só intelectual
– tenho certeza da competência gerencial –, mesmo à
distância percebi que, em estética, o Ceará está muito
bem representado nesta sessão.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Tasso
Jereissati, feliz é o país jovem, como o Brasil, que
pode reunir, neste plenário envelhecido pela história,
os jovens empreendedores.
Inicio minhas palavras dirigindo-me a Tasso Jereissati exatamente porque deu um pulo de jovem
empreendedor para jovem político, deixando no Ceará suas atividades empresariais e abraçando a vida
pública num momento de escassez de vocações. Naquele tempo, desafiou estruturas e – quem sabe – até
a própria lei da gravidade. Vencendo uma eleição, foi
Governador. E, de Governador, tornou-se um exemplo
para uma geração toda. Governou o Ceará várias vezes e indicou Governadores, todos no mesmo padrão
de juventude e de empreendedorismo.
Acho que essa iniciativa partida também de um
jovem político, que é o Marconi Perillo, deve ser incentivada, meu caro Cafeteira, e deve ser estimulada.
Como na minha vida inteira limitei-me ao empreendimento eleitoral, buscando votos em lugares distantes, pois não tenho vocação empresarial, infelizmente,
quero me juntar a vocês. Juntar a vocês para fazer
um apelo: melhorem as representações políticas dos
Estados de vocês, candidatem-se. Façam com que o
Congresso, por meio da renovação de um jovem empreendedor, seja também transformada em uma jovem
casa de debates. Pensem no que digo.
O Brasil está precisando, mais do que nunca,
de renovação também nas duas Casas do Congresso, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de
Vereadores. Não virem as costas para os que estão
lá. Dêem as mãos. Tire o de bom que cada um tem e
promovam uma renovação lenta e gradual, mas promovam, contribuam. Façam diferentemente dos que só
criticam o Legislativo, dos que só denigrem a imagem
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do Legislativo, mas que não têm propostas. Esses são
parceiros do golpismo, e não da democracia, o que
não é um bom caminho, não é exatamente aquilo que
o jovem empreendedor deseja.
Portanto, minhas palavras são poucas, são curtas, mas faço um apelo aos que me ouvem para que
meditem.
Este país jovem, de poucos heróis, mas de homens resistentes, encontra exatamente naqueles que
empreendem. E como é bonito e nos deixa feliz ver
Veja ou outras revistas de circulação nacional mostrar
jovens que antes dos 30 colecionam seus primeiros
milhões, feito com sacrifício, enfrentando juros altos,
dificuldades, adversidades, principalmente aqueles
que vêm da minha região, que vêm do Nordeste, mas
que lutam pela vocação, que lutam por aquilo em que
têm fé, que lutam por aquilo em que crêem. Fazer política também é empreender, empreender acreditando
no País e na melhoria de seu destino. Fazer política é
procurar caminhos para diminuir os desníveis sociais,
a condição de vida de cada ser humano.
Portanto, encerro aqui as minhas palavras com
fé e com convicção de que nos veremos, nos próximos
pleitos, os que têm sucesso na vida empresarial ver
que chegou a hora, não importa a idade, de dar um
pouco de sacrifício pela sua cidade, pelo seu Estado
e pelo seu País. Só assim seremos grandes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – A Presidência agradece as personalidades que
nos honraram com suas presenças.
Quero dizer que admiro o jovem empreendedor.
Jamais poderei fazer parte da Conaje; eu posso
até virar empreendedor, mas não posso virar jovem.
Antes de eu encerrar, quero, a pedido do Senador Marconi Perillo, que foi o primeiro signatário de
pedido desta sessão, apresentar o agradecimento ao
Presidente da AJE de Goiás, Marduk; ao Presidente
da Acieg Jovem, Paulo e, ao Presidente do Fórum
Empresarial, Rafael.
Muito agradecido.
Foi uma grande honra presidir esta sessão.
Suspendo a sessão por cinco minutos para cumprimentos.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16h41min, a sessão é reaberta às 16h46min.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Está reaberta a sessão.
Passemos à lista de oradores.
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Antes, porém, informo à Casa que a Mesa acaba
de receber o Projeto de Decreto Legislativo nº 318,
de 2008, que escolhe o Sr. Leomar de Melo Quintanilha para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do art. 73, § 2º, II, da Constituição
Federal e art. 105, II, da Lei nº 8.443, de 1992. Este
projeto de decreto legislativo é da Liderança do PMDB
e também da Liderança da Maioria.
O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.
É o seguinte o projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 318, DE 2008
(Liderança do PMDB e da Minoria)
Escolhe o Senhor Leomar de Melo
Quintanilha para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, nos termos
do art. 73, § 2º, inciso II, da Constituição
Federal, e art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443,
de 1992.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É escolhido o Senhor Leomar de Melo
Quintanilha para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II,
da Constituição Federal, e do art. 105, inciso II, da Lei
nº 8.443, de 1992, em decorrência da aposentadoria
do Ministro Guilherme Gracindo Soares Palmeira, publicada no Diário Oficial da União, seção 2, de 14 de
Novembro de 2008, página 1.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal, nos termos dos arts.
73, § 2º, inciso II, e 49, inciso XII, dispõem que dois
terços dos Ministros do Tribunal de Contas da União,
ao regular a matéria, definiu ser de competência do
Congresso Nacional.
A Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, ao regular a
matéria, definiu ser da competência do Congresso Nacional a escolha da segunda, terceira, quinta, sexta,
oitava e nona vagas da composição daquela Corte.
O Diário Oficial da União, seção 2, de 14 de novembro de 2008, página 1, publica o ato de aposentadoria do Ministro Guilherme Gracindo Soares Palmeira,
abrindo-se, assim, a vaga que deve ser preenchida por
escolha do Senado.
Utilizando-se da prerrogativa constitucional, e de
acordo com o disposto no Decreto Legislativo nº 6 de
1993, as lideranças do Senado Federal apresentam
este Projeto de Decreto Legislativo, a ser instruído
pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
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Federal, indicando o Dr. Leomar de Melo Quintanilha
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, na vaga do Ministro Guilherme Gracindo Soares Palmeira.
O indicado preenche os requisitos exigidos pelo
Art. 73 da Constituição Federal, dentre os quais destacamos a sua formação na área da ciência jurídica
pela Universidade Federal de Uberlândia no ano de
1.980, “mais de dez anos de exercício de função ou
de efetiva atividade profissional que exija notórios
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e de administração pública”: funcionário do
Banco do Brasil em 1964 ocupou o cargo de Deputado
Federal, em 1988, foi Secretário de Educação e Cultura do Governo do Estado do Tocantins no período de
1989/1990; em 1990, foi reeleito Deputado Federal e,
em 1994, é eleito Senador da República; no ano de
1996 assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio
do Estado do Tocantins e, em 2002 foi reeleito para o
Senado, cargo que ocupa com licitude e denodo até
a presente data.
O Currículo Vitae do indicado, que instrui esta
proposição, demonstra que sua formação acadêmica
e experiência profissional atendem aos dispositivos
constitucionais pertinentes a função do elevado cargo
de Ministro do Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2007. – Senador Valdir Raupp, Líder do PMDB e da Maioria.
SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
(Dados Biográficos)
Leomar de Melo Quintanilha nasceu na cidade
de Goiânia/GO, em 23 de outubro de 1945, filho de
Martin Ribeiro Quintanilha e Leonília Melo Quintanilha. O pai era funcionário da Prefeitura de Goiânia e a
mãe professora de ensino primário. Estudou o 1º e o
2º graus em Goiânia. Cursou Direito na Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Casouse em 1976 com Márcia Maria de Araújo Quintanilha,
com quem teve três filhos, Leomar de Melo Quintanilha Júnior, nascido em 21 de agosto de 1978, Naila
de Araújo Quintanilha, nascida em 9 de fevereiro de
1981 e Leonardo de Araújo Quintanilha, nascido em
30 de setembro de 1992.
CARREIRA PROFISSIONAL
Ingressou no Banco do Brasil em 1964 como Auxiliar Administrativo. Fez carreira no banco, chegando
a ocupar cargos de direção e chefia. Atuou nos Municípios de Arraias, Araguaína, Paraíso e Gurupi, quando estes pertenciam à região Norte de Goiás. Desde
1980 possui propriedades rurais nos Municípios de
Dueré e Arapoema, onde desenvolve atividades agropecuárias.
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EXPERIÊNCIA PARTIDÁRIA
E ENTIDADES DESPORTIVAS
Em 1976, assumiu a Presidência do Diretório
Municipal da Arena de Araguaína. Em 1993, presidiu
o Diretório Regional do Partido Democrata Cristão –
PDC. Em 1994, presidiu o Diretório Regional do Partido Progressista Reformador – PPR. Foi Presidente
do Diretório Regional do Partido Progressista Brasileiro – PPB nos períodos de 1995/1997 e 2000/2001.
Fundador da Federação Tocantinense de Futebol, em
1991. Presidente da Federação Tocantinense de Futebol desde a sua fundação.
VIDA PÚBLICA
Em 1976 concorreu à Prefeitura Municipal de Araguaína, sem lograr êxito. Tentaria novamente eleger-se
Prefeito de Araguaína no pleito de 1982, ainda sem
sagrar-se vencedor. A experiência obtida nos dois pleitos, entretanto, foi-lhe de extrema valia nas disputas
eleitorais que se sucederam. O ingresso na vida pública se efetivou em 1988, quando se elegeu Deputado
Federal na primeira eleição do recém criado Estado
do Tocantins. Convidado pelo também recém eleito
Governador José Wilson Siqueira Campos, integrou
o primeiro Governo do Estado do Tocantins, ao assumir a Secretaria da Educação e Cultura no período de
1989/1990. Em 1990 reelegeu-se Deputado Federal. A
experiência angariada nos dois mandatos de Deputado
Federal credenciou-o a disputar o cargo de Senador
nas eleições de 1994, sagrando-se vitorioso. Ocuparia
novamente uma secretaria de estado em 1996, quando
assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio.
Na Câmara Federal exerceu dois mandatos consecutivos de Deputado Federal, tendo sido eleito na
primeira eleição no recém criado Estado do Tocantins
para o período 1989/1990 e posteriormente reeleito
para o período 1991/1995. Participou das seguintes
atividades parlamentares: Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Concessão do Controle Acionário da NEC do Brasil e o Envolvimento do
Ministério das Comunicações e da Telebrás (1990);
Membro das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática e de Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior (1990/1991); Relator
da Comissão Parlamentar de inquérito que investigou
o fechamento de agências do Banco do Brasil (1991);
Membro das Comissões de Minas e Energia e do Desporto (1992); Membro da Comissão Parlamentar de
Inquérito que apurou as irregularidades e os desvios
dos recursos públicos do Orçamento Geral da União
(1993/1994); Membro da Comissão de Viação e Transportes (1994).
No Senado Federal desempenha o seu segundo
mandato consecutivo, já que nas eleições de outubro de
2002 foi reeleito para o período 2003-2011. Exerceu as
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seguintes atividades parlamentares: Vice-Líder do Partido Progressista Brasileiro – PPB (1995/1996); Membro das Comissões de Assuntos Sociais, de Educação,
de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e
Cidadania (1995/1996); Vice-Presidente da Comissão
Especial do Projeto Sivam. Membro das Comissões de
Assuntos Sociais e de Educação (1997/1998); Relator da Lei Pelé na Comissão de Constituição e Justiça
(1998); Membro das Comissões de Assuntos Sociais
e de Educação (1999/2000); Membro das Comissões
de Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e Cidadania (2001/2002); Vice-Presidente da Comissão de
Infra-Estrutura (2001/2002); Membro da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (2001/2002);
Membro da Comissão Mista de Orçamento (1999/2002);
Presidente da Subcomissão do Idoso da Comissão de
Assuntos Sociais (2001/2002); Membro do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar (2001/2002); Líder do
Partido Progressista Brasileiro – PPB (1999/2001);
Membro Titular das Comissões de Assuntos Sociais,
de Educação e de Fiscalização e Controle (2003/2004);
Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa (2003/2004); Membro Titular da Comissão Mista
de Orçamento (2003); Relator Geral da Subcomissão
Temporária do Idoso (2003/2004); Membro Titular da
Subcomissão Permanente de Fiscalização das Agências Reguladoras (2003/2004); Membro Suplente das
Comissões de Infra-Estrutura e de Constituição e Justiça (2003/2004).
Missões Oficiais: Chefe da Delegação Brasileira que disputou o VII Campeonato Mundial de Futebol
Sub-20, na Austrália, em 1993, competição da qual o
Brasil sagrou-se campeão; Integrante de Comitiva do
Governo do Estado do Tocantins em viagem ao Japão,
em 1995; Integrante de Comitiva do Governo do Estado
do Tocantins em viagem à China, em 1996; Integrante
de Comitiva do Governo do Estado do Tocantins em
viagem à Patagônia, Argentina, em 1996; Integrante
de Comitiva do Governo do Estado do Tocantins em
viagem ao Chile, em 1997; Integrante de Comitiva do
Governo do Estado do Tocantins em viagem a países
da Ásia – Japão, Hong Kong, China e Coréia do Sul,
em 1997; Representante da Confederação Brasileira
de Futebol no Sorteio das Chaves da Copa do Mundo de 1998 realizado na França, em 1997; Chefe da
Delegação Brasileira de Futebol em jogo amistoso
contra o Equador, em Washington (USA), em 1998;
Integrante da Comitiva de Observadores Parlamentares à 52ª Assembléia Geral das Nações Unidas, em
Nova Iorque (USA), em 1997. Participante da Feira
Internacional de Algodão – Cotton Tour, no Estado do
Mississipi (USA), em 2000; Integrante, na qualidade
de Observador Parlamentar, da Delegação Brasileira à
8ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra,
Suíça, em 2001; integrante de Comitiva do Governo do
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Estado do Tocantins em viagem aos Estados Unidos
da América para tratativas junto ao Banco Mundial –
Bird e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID relacionadas ao Programa de Combate à Pobreza Rural e ao Programa de Infra-Estrutura Rural,
em março de 2002.
Condecorações: Ordem do Mérito do Município
de Palmas; Ordem do Mérito do Estado do Tocantins;
Ordem do Mérito Aeronáutico; Ordem do Mérito Dom
Bosco (TRT da 10ª Região); Agraciado com o título
de Cidadão Honorário por diversas Municipalidades
do Tocantins.
Brasília, maio de 2008. – Deputado Leomar Quintanilha.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Colombo.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna
hoje para falar um pouco sobre o meu Estado, Santa
Catarina, e o que está acontecendo lá.
Percebo que o Senador Neuto De Conto está inscrito e vai falar em seguida. Nós todos, os catarinenses
– tenho certeza, também a Senadora Ideli e todos os
Deputados –, estamos profundamente preocupados e
extremamente angustiados com o que está ocorrendo
no nosso Estado.
Santa Catarina é um Estado que construiu seu
desenvolvimento com muita luta. Tem um povo laborioso, trabalhador, vitorioso, mas que, muitas vezes,
passou dificuldades com as intempéries. Posso citar
aqui a enchente de 1974, que praticamente dizimou
uma cidade toda, Tubarão. Foi um momento muito
difícil, mas houve o envolvimento de todo o povo catarinense e brasileiro, de tal forma que se conseguiu
superar aquele dramático episódio, um dos mais tristes
da história catarinense.
Em 1983 e 1984, com o fenômeno El Niño – à
época, eu era Secretário de Estado da área social,
muito jovem –, convivemos com duas enchentes terríveis. Para se ter uma idéia, em Blumenau, o rio subiu
16 metros acima do seu leito normal. Alagou praticamente toda a cidade, quase todo o Estado. Foi uma
catástrofe terrível. Tivemos, naquela oportunidade, 155
mil desabrigados, mas dois mortos.
O que está ocorrendo agora em Santa Catarina,
nesse final de semana – que infelizmente ainda continua –, é uma situação ainda pior do que aquelas, porque há dois meses vem chovendo incessantemente,
sem parar, deixando todo o solo bastante umedecido.
Para se ter uma idéia, choveu no sábado e no domin-
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go o correspondente a quatro vezes a expectativa de
chuvas de todo o mês de novembro, que é um mês
chuvoso. Choveu quatro vezes mais! E nós temos, hoje
uma situação extremamente dramática, com deslizamentos, soterramentos.
Para se ter uma idéia, quando o Senador Neuto estava aqui descrevendo os dados, na parte da
manhã, nós tínhamos 65 mortos em Santa Catarina.
Agora, eu os atualizei. Infelizmente, são 72 mortos já
confirmados; cerca de 53 mil pessoas desabrigadas,
das quais 70% estão na casa de parentes ou amigos,
e cerca de 30%, em abrigos de emergência. Temos
quinze rodovias bloqueadas. Pela BR-101 é impossível ir de Florianópolis a Curitiba, ou de Florianópolis
a Porto Alegre. Tanto ao sul quanto ao norte, não há
condições de trafegabilidade.
A rodoviária de Florianópolis, para se ter uma
idéia, virou praticamente um dormitório. Muitos que lá
estavam não têm dinheiro, inclusive, para se deslocar.
E não sai nenhum ônibus coletivo, não passa. E mais:
nós temos quinze rodovias bloqueadas neste momento.
É realmente uma situação extremamente grave.
A cidade de Blumenau, por exemplo, está sem
água potável já há três dias; a metade da cidade, sem
energia elétrica; as indústrias estão sem gás, explodiu o gasoduto. Nós temos oito cidades ilhadas neste
momento.
Todo esforço está sendo feito. O Governador Luiz
Henrique lidera uma grande frente em Santa Catarina,
composta por Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, organizações sociais de todos os Municípios do Estado.
É uma coisa que emociona. A gente vai recebendo relatórios das diversas cidades. Pessoas estão nas ruas,
embaixo das sinaleiras, pedindo a contribuição de todo
mundo para que possam levar água potável a esses
Municípios. A cidade de Itajaí está com mais de 70%
das ruas alagadas, sem condição de tráfego. É uma
cidade que está no final do rio. Ela não tem o problema
dos deslizamentos, mas está sendo alagada.
Temos uma situação de fato extremamente grave.
Hoje, três Ministros do Governo, entre eles o Ministro
Geddel Vieira Lima – não me recordo do nome dos
demais –, estão em Santa Catarina acompanhando
esse momento dramático, difícil.
Chamo a atenção e peço a solidariedade de todos os brasileiros. Peço, Sr. Presidente, que a Mesa
determine que a TV Senado registre em caracteres a
conta-corrente da Defesa Civil. Esses recursos serão
exclusivamente utilizados para a aquisição de mantimentos e água potável: Banco do Brasil, agência nº
3582-3, conta-corrente nº 80.000-7. Isso para que todas as pessoas que acompanham a TV Senado, para
que todos os brasileiros que possam colaborar façam
a sua doação e ajudem a Defesa Civil a enfrentar esse
momento dramático.
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Vencida a etapa de conseguir dar segurança às
pessoas, para que elas possam retornar a suas casas,
para que possam começar a reconstruir as suas vidas,
para que essa situação mais dramática de emergência
seja superada, precisamos muito do apoio do Governo
Federal. Acho mesmo que o Presidente Lula deveria ir
nesta semana a Santa Catarina acompanhar o esforço
do Governo. Ele tem falado por telefone, tem tentado
ajudar, mas a sua presença é essencial para que possa perceber o que de fato aconteceu.
Eu viajava ontem, Senador Neuto De Conto,
pela BR-282, à noite, e contei: em um trecho de 200
quilômetros, caíram 52 barreiras. A cada curva, era
um movimento de terra, uma parte interrompia, outra
não. Isso está acontecendo em todo o litoral e nas
estradas que dão acesso ao litoral, de tal forma que,
segundo avaliações preliminares, diz-se ser essa a
pior catástrofe, maior inclusive do que aquela grande
enchente de 1984. Aquela enchente causou graves
danos, muitos problemas, mas agora são mais intensos os deslizamentos, os soterramentos, a destruição
da malha viária, o prejuízo das pontes, das casas. Eu
tenho aqui os números. São números extremamente
elevados. Eu vi que o Senador Neuto também tem
os jornais. A capa do Diário Catarinense mostra isso
em cerca de quinze, vinte matérias. Um outro jornal
do nosso Estado, Notícias do Dia, também registra o
assunto. A imprensa brasileira tem feito esse registro,
mostrando realmente que Santa Catarina precisa da
solidariedade de todos os brasileiros.
Faço aqui, da tribuna do Senado, como representante de Santa Catarina, este apelo, este pedido
de ajuda para que nos dêem esse reforço.
Concedo um aparte ao Senador Tião Viana, com
o maior prazer.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Senador Raimundo Colombo, eu estava ouvindo o pronunciamento de V. Exª, que é sobretudo uma manifestação de solidariedade, carinho e esperança que V.
Exª deposita no Brasil inteiro, nesta hora em que seu
Estado passa as dificuldades que a natureza impôs.
Eu tenho certeza de que, diante do ocorrido, há um
movimento de unidade nacional em solidariedade a
Santa Catarina, às vítimas dessa tragédia da natureza. Ontem mesmo, eu conversava com o Ministro da
Integração Nacional e ele, que é do PMDB, mesmo
partido do Senador Neuto De Conto, externava uma
preocupação distinta do Presidente da República para
que todas as medidas fossem tomadas a favor do seu
Estado nessa hora tão difícil. O Governador expressava, como V. Exª diz, a maior tragédia de que se tem
notícia da história de Santa Catarina, em termos ambientais, por razões da natureza. E, ao mesmo tempo,
a Defesa Civil, de prontidão, indo buscar as melhores
maneiras de ajudar. Eu penso, pelas imagens que vi
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pela televisão, que aquele prejuízo extrapolará a cifra
dos bilhões, em razão do ataque à infra-estrutura que
ocorreu, de desmoronamento, de destruição de rodovias. Então, minha inteira solidariedade a V. Exª e os
cumprimentos por estar atento e solidário, encontrando
no Brasil a mão estendida para ajudar, no que puder,
Santa Catarina.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) –
Agradeço muito as palavras de V. Exª, Senador Tião
Viana. Realmente, eu estava falando agora com o
Prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinübing, e ele
estava me colocando: “Olha, em dois anos, a gente
não consegue recuperar”. E estava dando detalhes. O
rio abandonou o curso da rua, destruiu outros, passou
por cima de clubes, de casas. É uma coisa nunca vista. É a maior tragédia de todas. E ainda não se tem o
número, mas, a cada hora que a gente vai avaliando, o
número de óbitos vai aumentando. Realmente, é uma
soma absurda: setenta e duas pessoas já foram encontradas mortas, e há uma perspectiva assim muito
triste de que esse número ainda se eleve.
É um momento, realmente, muito dramático. Mas
ouço o Senador Marco Maciel, meu querido líder.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Depois,
Senador Raimundo Colombo, também gostaria de fazer um aparte.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador
Raimundo Colombo, eu quero cumprimentá-lo por trazer ao plenário da Casa a gravidade do quadro que se
apresenta hoje em Santa Catarina, depois das chuvas,
dos ventos, que deixaram, além de vítimas, também
muitos danos materiais. As imagens da televisão, como
V. Exª lembrou com propriedade, nos deixam bastante
preocupados em relação a como poderá ocorrer a recuperação no curto período. Os danos foram de extrema
gravidade e grande extensão. Receio que a recuperação
dos danos demore um pouco. Mas, de toda maneira,
fique V. Exª certo de que não vai faltar solidariedade
de todos os brasileiros, mas também, creio, ação do
Governo Federal, que tem que ser pronta, tem que ser
adequada para que esses episódios não se repitam.
De alguma forma, dos fatos, nós tiramos essa lição
óbvia de que eles podem se repetir. E V. Exª, como
atento Senador do seu Estado, ao lado do Senador
Neuto De Conto, estão, a meu ver, habilitados a trazer
ao Senado as providências que o Estado necessita ver
realizadas pelo Governo Federal. Por isso, tem V. Exª
a nossa solidariedade e o nosso apoio.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) –
Agradeço, Senador Marco Maciel, e concedo a palavra
ao Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Eu, da mesma forma, Senador Raimundo Colombo, gostaria de
enaltecer o pronunciamento de V. Exª, o destaque e a
atenção que V. Exª vem pedindo para o plenário e para
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o Brasil para a situação dramática pela qual o Estado
de Santa Catarina vem passando. Solidariedade porque, em todas as manifestações minhas nesta Casa,
tenho dito que, até pelo fato de a família do meu pai ser
de Santa Catarina, Forquilhinha, perto de Criciúma, e
a família da mãe, da cidade de Brusque, também em
Santa Catarina, nós no Paraná temos uma amizade,
uma estima, uma benquerença enorme pelo Estado de
V. Exª. Santa Catarina vem passando por dificuldades
muito sérias, e sérias ainda serão para frente, porque
nós estamos chegando ao mês de dezembro, depois
vem janeiro e fevereiro, quando centenas de milhares de pessoas se deslocariam para o Estado para
turismo, férias, festas de final de ano. Esperamos que
muitas se desloquem ainda, se houver o processo de
recuperação. Sem dúvida, esse problema trará grandes dificuldades – aliás, dificuldades pelas quais o Estado já vem passando – em infra-estrutura, emprego,
renda, habitação, saúde. Então, eu só quero dizer a
V. Exª, ao Senador Neuto De Conto, à Senadora Ideli
Salvatti e ao povo de Santa Catarina que podem ter a
certeza de que encontrarão no Senado, sem dúvida,
no Governo Federal e em todos os Estados do Brasil,
como já vem acontecendo, solidariedade, apoio. Estamos à disposição para os entrosamentos que forem
necessários...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – ...a favor do
Estado de Santa Catarina. Obrigado.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) –
Agradeço a V. Exª e concedo um aparte ao Senador
Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Raimundo Colombo, queria também, diante do pronunciamento de V. Exª, manifestar a V. Exª a nossa
solidariedade total ao povo de Santa Catarina. Nós, do
Nordeste brasileiro, especificamente do Ceará, somos
freqüentemente vítimas de problemas climáticos: ora
chuva demais, ora – na maioria das vezes – chuva de
menos, e sabemos como é importante a solidariedade
do povo brasileiro, a solidariedade material, a solidariedade moral. Santa Catarina, hoje, mais do nunca,
está necessitando desse apoio, dessa solidariedade.
Estou falando aqui não só como Senador cearense,
mas também como parlamentar do PSDB. Estamos à
disposição e somos inteiramente solidários no que for
necessário, no que precisar da nossa atuação, da nossa participação. Estaremos à disposição, com V. Exª,
junto com outros Senadores, com o Senador Pavan,
Vice-Governador; com o Governador Luiz Henrique,
enfim, com todos, principalmente com o povo de Santa
Catarina, prontos para ajudar.
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O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) –
Agradeço a V. Exª e a todos os Senadores em nome
do povo catarinense.
Concedo um aparte ao Senador ACM Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Raimundo Colombo, estou aqui para parabenizar V. Exª pelo seu pronunciamento e também para
solidarizar-me com o povo de Santa Catarina, que foi
duramente atingido por essas intempéries, por essas
enchentes, e para colocar-me à disposição de V. Exª.
Naquilo que estiver ao nosso alcance, estaremos à
disposição de V. Exª e dos Senadores de Santa Catarina.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) –
Agradeço a V. Exª e, a pedido da TV Senado, repito
aqui o número da conta. Peço à Mesa que faça o encaminhamento para a TV Senado para que ela exiba
em caracteres a conta do Banco do Brasil. A agência
é 3.582-3, e a conta-corrente é 80.000-7. Isso vai ajudar a Defesa Civil, que, com muita responsabilidade,
aplicará esses recursos diretamente na emergência
das pessoas que estão lá sem abrigo e sem condição
de trazer conforto à sua família.
Tudo está sendo feito. O Governo está de parabéns, o Governo Federal tomou as providências e
mandou os Ministros. Há uma grande movimentação.
O nosso telefone não pára em todos os cantos do Estado. As regiões que não foram atingidas fizeram um
grande movimento de solidariedade. De diversas partes do Brasil, já estão chegando inclusive caminhões
com mantimentos – já chegaram do Rio Grande do
Sul, do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais, que
são os mais próximos. O depoimento de todos os Srs.
Senadores mostrou esse carinho e essa solidariedade
a Santa Catarina neste momento difícil.
Agradeço a oportunidade. Nós traremos, em seguida, as providências que precisarão ser tomadas já
num segundo momento, na fase da recuperação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Antes de dar a palavra a V. Exª,
quero solidarizar-me com o povo de Santa Catarina e
com o Senador Raimundo Colombo, que, com o seu
pronunciamento mais do que oportuno, demonstra as
suas qualidades de ser humano, de bom político e de
homem solidário ao sofrimento de sua gente. Portanto, o meu abraço e a minha solidariedade ao povo de
Santa Catarina.
Atendendo ao requerimento de V. Exª, Senador
Raimundo Colombo, a Mesa irá providenciar, junto à
TV Senado, a divulgação da conta a que se referiu V.
Exª para as doações do povo brasileiro.
Com a palavra o Senador Expedito.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Consulto a V. Exª
se ainda é possível fazer a inscrição para hoje, assim
que possível, Sr. Presidente, para falar em nome do
meu Partido, o PR.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Para
uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Não há mais vaga.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares – Bloco/PSB – SE) – Mas V. Exª poderá falar pelo
seu partido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Vou
solicitar à Liderança que me autorize, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Pelo PR, já há o Senador César
Borges, Senador Expedito.
Como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti e, em seguida, ao Senador
Neuto de Conto, para uma comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho –
creio que como todos os Senadores – acompanhado
nesses dias, mais precisamente no dia 23, os jornais
de todos os Estados, chamando a atenção para, como
disse O Estado de S. Paulo, na edição de domingo,
o mapa que descreve onde e como vivem os pobres
mais pobres do Brasil.
O interessante é que esses dados foram organizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social; portanto, um ministério deste Governo que criou o Índice
de Desenvolvimento Familiar.
Aí, Sr. Presidente, constatamos aqui o óbvio: a
maior pobreza está na região menos desenvolvida, o
que não exclui um ou outro Município das regiões ricas
que também estão mal.
Vamos começar aqui. Qual é o pior? O Município
de Jordão, no Estado do Acre, do Senador Tião Viana e que tem um índice muito ruim. Inclusive tem os
piores índices de desenvolvimento infantil e de condições de moradia.
Sabe quem está empatado com esse Município?
É o Município de Uiramutã, em Roraima. Onde está o
Município de Uiramutã em Roraima? Bem no centro
da chamada reserva indígena Raposa Serra do Sol,
de onde estão sendo retiradas 456 famílias e as que
ficaram lá estão com o pior Índice de Desenvolvimento
Familiar do Brasil.
É lamentável, portanto – e, aqui, quero ler a ordem
de baixo para cima, dos piores Municípios: Uiramutã,
em Roraima, e Jordão, no Acre estão empatados; Anajás, no Pará; Melgaço, no Pará; Belágua, no Maranhão;
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Centro do Guilherme, no Maranhão; Bagre, no Pará;
Marechal Thaumaturgo, no Acre; Ipixuna, no Amazonas,
e Jenipapo dos Vieiras, de novo no Maranhão.
Então, vejam que região... Temos a impressão de
que o Maranhão está na região Nordeste, mas metade
do Estado está na região amazônica. Portanto, na verdade, os Municípios piores estão na Amazônia, a mesma
Amazônia que a maioria dos chamados “amazonófilos”
que moram em Ipanema ou na Avenida Paulista acha
que tem de ser mantida como está. Só se preocupam
com as árvores, com os bichos, mas não se preocupam com os seres humanos que estão lá. Olhem aí a
realidade, mostrada pelo próprio Governo, que é pior
do que a que está aqui. É pior do que a que está aqui.
Se formos olhar como vivem as pessoas na Amazônia,
vamos ver que é pior do que isto que está aqui.
Agora, onde os pobres são menos pobres? Onde
é que os pobres são menos pobres: em Caxias do Sul,
no Rio Grande do Sul; em Santana da Ponte Pensa,
em São Paulo; em Araújos, Minas Gerais; em Nova
Boa Vista, no Rio Grande do Sul; em Dolcinópolis, em
São Paulo; em Nova Ponte, Minas Gerais; em Bento de
Abreu, São Paulo; em Alfredo Marcondes, São Paulo;
em Romaria, Minas Gerais, e em São João das Duas
Pontes, em São Paulo.
Vejam que os pobres menos pobres estão nas
regiões Sul e Sudeste. Então, é lamentável que isso
aqui... Há dias, eu fiz um pronunciamento mostrando
o resultado do Enem, o exame que trata da educação.
E onde estão os piores índices? De novo, nas regiões
Norte e Nordeste. E, agora, onde o Índice de Desenvolvimento Familiar está pior? Na região Norte, especificamente na Amazônia. Isso é resultado de quê? É
resultado de políticas públicas que não são voltadas
para eliminar as desigualdades regionais, como manda
nossa Constituição. Então, com isso, como diz a música popular, os pobres ficam cada vez mais pobres
e os ricos cada vez mais ricos. Não há política de governo, política séria, de curto, médio e longo prazos
para eliminar essas desigualdades. Aí não é só a desigualdade do PIB desse ou daquele Estado, mas é
como vivem as famílias.
Esse aqui é um retrato lamentável. Faltando dois
anos para acabar o segundo mandato do Presidente
Lula, é lamentável que tenhamos esse mapa de pobreza do Brasil. Por que isso não melhorou? Porque a
roubalheira impera em vários órgãos, especialmente na
saúde. Está aí a Funasa... Farei um pronunciamento,
depois de amanhã, Senador Tasso, sobre uma manchete que diz o seguinte: “Dia sim, dia não, um novo
escândalo na Funasa.”
Não é possível pensar em evitar os desequilíbrios regionais com uma educação, como medido pelo
Enem, da pior qualidade no Nordeste e no Norte, com
um Índice de Desenvolvimento Familiar de péssima
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qualidade no Norte e no Nordeste. Então, vamos ter
sempre um País torto, pendendo para o lado rico do
Sul e do Sudeste. Nada contra eles terem se desenvolvido. Parabéns! Espero que não haja nenhum Município pobre nesses Estados. Mas e os outros? E os
da região Norte e da região Nordeste? Não vão ter vez
nunca, em governo nenhum, nem num Governo dito
popular, de esquerda, que justamente busca eliminar
essas desigualdades?
Eu quero ouvir o Senador Augusto Botelho, com
muito prazer.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador
Mozarildo, V. Exª traz, mais uma vez, uma notícia triste do
nosso Estado, não é? Da Vila de Uiramutã. E olha que
a Vila é a melhor das vilas que existem em Raposa Serra do Sol. Nós não somos contra demarcação de terra
para os indígenas, como V. Exª fala e eu falo toda hora,
mas, da forma que fazem, e as pessoas que vivem na
Vila do Mutum, da Água Fria, nas Vilas do Olho D’Água
e Surumu? Se a sede do Município é a pior, imagine a
situação dessas outras pessoas, que não foram nem
estudadas, com certeza, nesse trabalho, o que é muito
pior. E vai ficar pior, porque vão tirá-los de suas casas,
onde eles vivem do Bolsa-Família, mas que é onde têm a
agricultura de subsistência, que eles fazem ali pertinho da
casa deles, nessas vilas. Quando forem colocados para
fora, para a cidade... Porque essa história de reassentar
é conversa. O governo nunca reassentou ninguém com
dignidade, ninguém que foi retirado das áreas indígenas,
lá no nosso Estado, em nenhum Governo, não só no do
Lula, não, mas nos outros todos. Nenhum assentou com
dignidade. Isso é que nos revolta. E o pior de tudo, Senador Mozarildo, é que houve um roubo de R$30 milhões
na Fundação Nacional de Roraima, de Boa Vista. De
onde é que tiraram esse dinheiro? Foi dessas pessoas
do Uiramutã, do Socó, da Água Fria, das pessoas mais
pobres. Tirou e colocou outro. O mesmo político que tinha
colocado aquele anterior e que negou que tenha colocado um outro. Já roubou de novo. E continua no cargo.
Isso é que é uma vergonha. Agora, também, às vezes,
eu penso: vai tirar ele, mas ele mesmo vai colocar um
outro... Vai ser do mesmo quilate, não é? Só vai mudar o
local do ilícito na próxima vez. Então, acho que o Governo deveria olhar para o nosso Estado com mais carinho,
com mais atenção. Tudo isso também se agrava porque
ninguém tem a terra lá em Roraima. Até hoje a terra não
foi transferida para o nosso Estado. As pessoas vivem
na terra há trinta anos sem resolver. Até o próprio Incra,
que já está há três anos com o mesmo Superintendente,
não resolve nada. As pessoas não têm acesso ao crédito
do Pronaf porque eles não fazem o serviço deles direito. E por quem é indicado o Presidente do Incra de lá?
Pelo mesmo que indicou o da Funasa. Tomara que não
esteja acontecendo no Incra de Roraima o mesmo que
acontece na Funasa.

NOVEMBRO
2008
Novembro de 2008

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Augusto Botelho, agradeço a V. Exª pelo
aparte. V. Exª colocou muito bem. E veja que em nosso
Estado há poucos Municípios, apenas quinze, e apenas um está na situação de último colocado. Mas os
outros não estão lá muito bem, não. Tirando a capital,
o resto também está muito mal.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Fico muito preocupado, Senador Tião Viana, quando vejo que o Estado de V. Exª está em décimo nono
lugar. Tenho certeza de que não é por culpa do Governo local. Tenho certeza de que o seu irmão, quando foi Governador, fez um trabalho muito importante,
assim como o atual Governador. Os Governadores de
Roraima também têm feito todo o possível, só que as
políticas pesadas, que são importantes, que estão na
Constituição e que cumpre ao Governo Federal fazer
para eliminar as desigualdades regionais não estão
sendo feitas.
Lamento registrar isto aqui, mas não é só em
relação ao meu Estado. Fico triste quando vejo vários
Estados importantes na mesma situação, como é o
caso do Ceará, que está em décimo segundo lugar,
de baixo para cima, em termos de pobreza. É lamentável, muito lamentável que, como eu disse, na questão da educação...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Como falei, há alguns dias, na questão da educação
em relação ao Enem, espero que o Presidente Lula use
esses dois últimos anos de mandato que ele ainda tem
para corrigir essas distorções. Ele é um homem que
nasceu no Nordeste, um operário, que veio justamente
para eliminar essas coisas... Mas estamos constando
o quê? A dois anos do final do seu mandato, para que
ir atrás? E não é ninguém que está inventando, não é
a Oposição; são dados dos seus próprios Ministérios:
do Ministério da Educação, com relação à educação, e
do Ministério do Desenvolvimento Social, com relação a
essa questão do índice de Desenvolvimento Familiar.
Quero registrar isto com muito pesar e, ao mesmo
tempo, dizer que é preciso que nós, Senador Augusto,
que somos médicos, tenhamos o diagnóstico. Tendo o
diagnóstico, o tratamento é fácil de fazer, querendo. Mas
parece-me que o Governo não está querendo resolver os
males do Brasil, principalmente desses mais pobres.
E aí é lamentável vermos uma manchete desta:
“Mapa descreve onde e como vivem os pobres mais
pobres do Brasil.” Já temos até qualificação de mais
pobres, menos pobre, pouco pobre, razoavelmente
pobre. Então, é muito triste registrar isso.
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Quero, Sr. Presidente, pedir a V. Exª que sejam

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

transcritas, como parte do meu pronunciamento, as ma-

SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI

térias dos jornais que registram esses mapas deplorá-

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

veis do Índice de Desenvolvimento Familiar no Brasil.
Muito obrigado.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao Senador Expedito Júnior, por permuta com o Senador César Borges, que falaria pela Liderança do PR. (Pausa.)
Não se encontrando S. Exª presente, concedo a
palavra, como orador inscrito para uma comunicação
inadiável, ao Senador Neuto De Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomamos
à tribuna, Sr. Presidente, para me somar ao discurso
já realizado, com todos os apartes, pelo Senador Raimundo Colombo, que tratou das catástrofes que estão
assolando o meu Estado, Santa Catarina.
Por isso, nesta tarde em que o trabalho está sendo
muito intenso, quero dizer ao Brasil que, nos últimos 60
dias, 54 foram de chuvas torrenciais e que, nos últimos
três dias, elas se acentuaram, somente sexta, sábado
e domingo, de tal forma que houve os deslizamentos de
terras e, principalmente, soterramentos de casas, estradas, rodovias, o que impediu, de todas as maneiras, o
andar das pessoas que precisam se locomover.
As causas dessa chuva fomos procurar saber.
Elas nascem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
no Amazonas. As correntes quentes do Amazonas levaram as nuvens úmidas para o litoral e para o Oceano Atlântico no Sul do Brasil e, chocando-se com as
frentes frias, provocaram grandes e contínuas chuvas
em nosso Estado.
Hoje, recebemos há pouco o último boletim da
Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que registra
até o momento 52.319 pessoas desalojadas, sendo 22
mil desabrigadas e algo em torno de 30 mil desalojadas. Já são 72 mortes confirmadas, e 30 pessoas ainda
desaparecidas. Os Municípios de Luiz Alves, São João
Batista, Rio dos Cedros, Garuva, Pomerode, Itapoá,
Benedito Novo e São Bonifácio estão isolados.
Dezessete pontos de rodovias estão interditados,
o que ocorrerá por um tempo bastante largo. Estão assim desde domingo e certamente ficarão muitos dias,
principalmente de Florianópolis a Porto Alegre e de
Florianópolis a Curitiba, no Paraná, onde uma quantidade muito grande de terras, verdadeiras montanhas
mudaram-se dos barrancos para o meio do asfalto.
Com esses deslizamentos de terra, trechos de rodovias estão interditados.
Temos ainda um fato bastante grave, que também
traz muitos prejuízos: a explosão de um gasoduto em
Gaspar, o que acabou deteriorando e fazendo uma
verdadeira cratera na Rodovia 101 que hoje impede a
ida de gás para Santa Catarina e para o Rio Grande
do Sul, para as empresas, para os veículos e para toda
a movimentação industrial.
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E as manchetes – para encerrar, Sr. Presidente
– são muito claras. Veja o Diário Catarinense de hoje:
“Desolação em Santa Catarina”. Podemos ver ainda:
“Tragédia se alastra”.
E a força-tarefa do Governo – queremos deixar
registrado – está muito bem conduzida. Lá está o Exército, estão os helicópteros do Governo Federal. Estão
em Santa Catarina patrulhas e, principalmente, caminhões para socorrer todas as vítimas, o primeiro grande
passo de que a sociedade barriga-verde precisa.
Queremos aqui deixar o nosso agradecimento
pela pronta atenção do Governo Federal, colocando
estrutura para atender o ser humano, as famílias desabrigadas, aqueles que não têm condições nem de
sair das suas propriedades. Em seguida, certamente,
o Governo olhará esse Estado tão importante para a
economia do nosso País. Que possa ele também ter
ajuda para a sua recuperação.
Ouço, com muita satisfação e alegria, o Senador
João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Neuto de Conto, eu quero me solidarizar na hora em
que V. Exª registra esse momento de angústia, de dor,
de perdas. O Brasil todo está acompanhando, com certeza, consternado com esse momento de dor. Eu quero prestar solidariedade a V. Exª, como representante
legítimo de um Estado tão importante do nosso País,
não só em meu nome, mas em nome da Bancada do
Partido, do PT do Estado do Amazonas. Sem dúvida
alguma, acompanhando pela imprensa, é um momento
de muita dor, de muita aflição, de muita angústia, principalmente pelas perdas das famílias, pelas dezenas
de famílias enlutadas. Eu espero que a solidariedade
do Brasil todo, do Governo Federal, do ponto de vista
de colocar ali não só homens, mas meios, possa desobstruir as estradas e diminuir a dor principalmente das
famílias que perderam as suas casas. Eu espero que o
Governo Federal – o Presidente Lula, que já, inclusive,
prestou, no dia de ontem, numa solenidade do Palácio
do Planalto, um minuto de silêncio pelas perdas –, os
governos estaduais, os Prefeitos, os governos, os entes federativos possam fazer o máximo para diminuir
a dor e as perdas, principalmente das moradias, das
casas. São milhares de famílias sem teto, sem casa.
Espero que possamos recuperar isso num espaço
muito rápido. Não há palavras para diminuir a dor das
perdas dos entes queridos. Mas quero prestar, nesta
hora, a minha solidariedade a V. Exª, que é um legítimo representante daquele Estado.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Muito
obrigado, eminente Senador João Pedro. Santa Catarina precisa e agradece. Precisamos, sim, nos recuperar
desta catástrofe que assola o nosso Estado.
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Ouço, com muita alegria, o eminente Senador
Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Neuto de Conto, quero, por meio de V. Exª, manifestar minha solidariedade ao povo catarinense. Estive
por duas vezes em Santa Catarina, inclusive por ocasião da campanha da maçonaria. Fiz grandes amigos
lá. Quero transmitir a toda aquela população o meu
abraço e dizer que me solidarizo com o sofrimento.
Realmente, todos os brasileiros estão acompanhando
de perto o drama que estão vivendo. Tenho certeza de
que V. Exª, como representante daquele povo, tudo fará
para que as dores das pessoas que perderam seus
entes ou que estão desabrigadas sejam minoradas o
mais rápido possível.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Agradeço a V. Exªs as manifestações.
Certamente, os catarinenses terão força, por meio
da força de trabalho, por meio dos órgãos, de todos
os poderes constituídos, da força até dos parlamentares, quer sejam do Estado, quer sejam da União, de
buscar o apoio, buscar a participação e, certamente,
as soluções para esse Estado que tanto produz, que
tanto faz para o nosso querido Brasil.
Agradeço, Sr. Presidente, o tempo...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador, um último aparte.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Com
o maior prazer, eminente Senador de Minas Gerais,
Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador, eu também trazer a nossa solidariedade, para que
V. Exª a leve ao Governador Luiz Henrique, ao ViceGovernador Leonel Pavan, que foi nosso colega aqui
no Senado. Ainda ontem o Governador Aécio Neves
tomou, também, a providência de enviar alguns equipamentos do corpo de bombeiros de Minas, helicópteros
e a polícia militar de Minas para ajudar nesse esforço
de socorro. Receba, portanto, a nossa solidariedade.
Os mineiros são solidários, sim, nesse momento difícil
por que Santa Catarina passa.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Muito
obrigado, eminente Senador. Ouço o Senador Valter
Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Neuto De Couto, quero apenas parabenizar V. Exª por
trazer à tona o drama vivido pela população de Santa
Catarina e associar-me à dor que...
(Interrupção do som.)
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Então, para
solidarizar-me com V. Exª e associar-me a toda dor
pela qual está passando toda a população de Santa Catarina. Indiscutivelmente, quem assiste às ima-
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gens televisivas e quem acompanha pelos noticiários
da Internet, dos sítios da Internet, pode dimensionar
um pouco o drama vivido por aquela população. Acho
que o Governo Federal, neste momento, tem de ficar
muito atento. Não pode faltar a nossa solidariedade,
a solidariedade do Governo Federal e a solidariedade
do Congresso. O Presidente da República determinou
a alguns de seus Ministros que compareçam ao local,
que emprestem todo o seu apoio neste momento de
tamanha dificuldade, mas acho que é hora de contabilizar esses prejuízos e de o Governo comparecer
com recursos financeiros, porque não se combate
uma tragédia de tamanha monta sem recursos financeiros. É preciso, neste instante, socorrer Santa Catarina, sim, com recursos financeiros, com recursos
materiais, com equipamentos, com pessoal, com todo
tipo de ajuda que é possível a União Federal prestar à
população do seu Estado, que V. Exª representa com
tanta dignidade.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Valter Pereira.
Ouço, também, com satisfação, o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Neuto de Conto, quero prestar a solidariedade
da gente de Roraima aos barrigas-verdes de Santa
Catarina. É com tristeza que vemos aquelas cenas;
elas constrangem. Sei do sofrimento das pessoas,
das famílias que perderam parentes, das pessoas que
perderam os bens, dos prejuízos causados no Estado.
Tenho certeza de que o Presidente Lula, o Governo
Federal, fará o aporte econômico-financeiro necessário
para resolver esses problemas. Aí, sim, teremos justificativa para fazer uma medida provisória de urgência.
Tenho certeza de que essa medida passará imediatamente aqui sem nenhuma dificuldade. É uma espécie
de tsunami que veio de cima, do céu e atingiu Santa
Catarina. É muito triste, mas estamos aí para tudo o que
for preciso para ajudar na participação para arrancar
recursos a fim de socorrer o povo catarinense.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Agradeço o eminente aparte de V. Exª, Senador Botelho.
Ouviremos também o nobre Líder, Senador Valdir
Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador
Neuto de Conto, em nome da Bancada do PMDB no
Senado Federal – embora haja outros membros da
Bancada se pronunciando –, externo a nossa solidariedade ao povo catarinense, ao meu povo. Estou emprestado no Estado de Rondônia, que me adotou há
31 anos. O meu Estado natal é Santa Catarina. Nasci
no sul de Santa Catarina, em São João do Sul, e estive recentemente na Cidade de Itajaí, numa festa da
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família Raupp. Havia lá em torno de 700 pessoas do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e
de outras partes do Brasil. Tenho parentes em Itajaí,
e estive em Blumenau no fim da Oktoberfest, no último dia daquele evento. Isso não faz muito tempo, faz
uns 30 dias....
(Interrupção do som.)
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Foi com muita
tristeza que acompanhamos, nobre Senador, os noticiários pela televisão da tragédia e das mortes – já foram
mais de 60 pessoas. É muito triste um Estado como
Santa Catarina, estruturado, organizado, tido como a
Europa brasileira, sofrer uma tragédia dessa. Então,
quero colocar-me à disposição e apresentar as nossas
condolências às famílias enlutadas, às vítimas. Quero
me colocar à disposição, com todas as nossas forças,
para ajudar o povo catarinense. Espero também que o
Governo Federal, por meio de seus Ministérios, possa
corresponder, o mais rápido possível, com ações em
Santa Catarina. Muito obrigado.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Agradeço o aparte de V. Exª e o aparte de todos os Srs.
Senadores, os quais incorporamos ao nosso pronunciamento e, certamente, esse apoio fantástico para...
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador
Neuto, seu conterrâneo aqui, de Encantado...
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Ouço
o meu querido Senador pelo Rio Grande do Sul Sérgio Zambiasi.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Somos conterrâneos, nascemos na mesma terra banhada pelo rio
Taquari, que tantas vezes provocou tantas angústias
lá na nossa Encantado.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Nossa querida Encantado.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – O Rio Grande do Sul inteiro também está com seus olhos voltados
para Santa Catarina. O Estado mobilizou-se no sentido
de oferecer todo o apoio necessário. A Governadora
Yeda Crusius já determinou também, em contato com
o Governo catarinense, colocar à disposição todos os
meios para ajudar o povo catarinense. Não podemos
ficar distantes de uma tragédia dessas. No momento
em que Santa Catarina precisa do Brasil, de todos nós,
o Rio Grande do Sul está presente...
(Interrupção do som.)
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Para encerrar. O Rio Grande do Sul está presente e torce para que,
muito brevemente, a vida possa voltar à normalidade
nesse querido Estado vizinho do Rio Grande do Sul.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Ilustre Senador Zambiasi, agradeço a V. Exª, como quero
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agradecer a todos quantos nos apartearam e, principalmente, a todos os Governos da maioria dos Estados
do Brasil, a ajuda que estão enviando à Santa Catarina
para diminuir, neste momento, o sofrimento. Certamente, nossa luta será, daqui para frente, para reconstruir,
para que a gente catarinense possa continuar a trabalhar, produzir e ajudar a prosperidade do Brasil.
Agradeço o tempo concedido, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco/PSB – SE) – Mais uma vez apresento as
minhas condolências, em nome da Mesa, ao povo de
Santa Catarina e, desta feita, ao Senador Neuto De
Conto pelas palavras aqui proferidas, em solidariedade à sua gente.
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles por cinco minutos.
Em seguida, ocupará a tribuna o Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o argumento utilizado pelo Governo para unificar a Receita
Federal com a Receita da Previdência foi o da racionalidade, ou seja, menos estrutura burocrática, mais
eficiência, melhor prestação de serviço.
Não parece ser essa a situação no que respeita à expedição de Certidões Negativas de Débitos
(CND) para as empresas da indústria da construção
em todo o País.
Sr. Presidente, tudo leva a crer que o Brasil ainda
carece da noção de que o Estado é uma entidade que
existe para prestar serviço aos cidadãos e ajudá-los em
sua vida, não para interpor-lhes obstáculos e prejuízos
a suas atividades produtivas. No caso da burocracia
estatal brasileira, os contribuintes são freqüentemente
tratados como se fossem maus cidadãos, sonegadores
e fraudadores. Ora, não há economia e sociedade que
possam viver e produzir em tal clima de desconfiança e
de inépcia. Por que persistir numa visão que data dos
tempos coloniais e que não mais se coaduna com um
Estado democrático de direito?
Sr. Presidente, a legislação é clara quando diz
que as certidões que mencionei devem ser emitidas
no prazo máximo de dez dias após sua solicitação.
Quando o processo estava a cargo da Receita Previdenciária, no INSS, esse prazo era usualmente de
apenas dois dias. Hoje, na nova Receita, raramente
leva menos de 30 dias e, muitas vezes, se arrasta indefinidamente por meses.
Srªs e Srs. Senadores, empresários e empresas
não podem ser sistematicamente tratados como se fossem permanentes achacadores do Estado brasileiro.
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Parece ser este o espírito que prevalece hoje na Nova
Receita, no que diz respeito às empresas do setor de
construção. A voracidade com que recolhe tributos é a
mesma de sempre; sua intrincada burocracia é muito
pior do que antes e freqüentemente prejudicada pela
falta de rotinas que facilitem a vida dos contribuintes;
sua incapacidade técnica e deficiência de pessoal para
cumprir a legislação fazem com que a obtenção de
CNDs se torne uma verdadeira via crucis para qualquer
empresa, independentemente de seu porte.
Sr. Presidente, o prejuízo econômico e social
decorrente da demora na liberação desse documento é inequívoco. Não só as empresas de construção,
mas a população também se vêem prejudicadas, pela
impossibilidade de receber os imóveis adquiridos, já
que a falta de Certidão para as empresas vendedoras
impossibilita a escrituração dos bens.
Lançamentos imobiliários, vendas de unidades habitacionais ou comerciais, registro cartorial de imóveis,
obtenção de financiamentos, habilitação em licitações,
recebimento de faturas junto a órgãos públicos, tudo
isso depende de apresentação de uma Certidão Negativa de Débitos (CND). Todavia, obter essa Certidão
pode ser um verdadeiro pesadelo para as empresas.
Muitos são os entraves e as dificuldades interpostas pela administração pública. A fiscalização
previdenciária recusa e ignora a contabilidade das
empresas, preferindo utilizar a aferição indireta. Os
seus servidores alegam acúmulo de serviço e falta
de pessoal para justificar atrasos na conclusão dos
processos, mesmo havendo instrução normativa que
fixa o prazo máximo de 10 dias. Ou seja, o Estado
fixa as regras e é o primeiro a não cumpri-las, exigindo, todavia, rigoroso cumprimento por parte dos
cidadãos e empresários.
Sr. Presidente, a situação se complica ainda
mais pela falta de atualização do banco de dados da
Receita, quanto à Declaração e Informação sobre
Obra (Diso). Não raro, Sr. Presidente, após a entrega dos documentos para que seja emitida esse declaração, as informações não são inseridas a tempo
no banco de dados, gerando inúmeros transtornos
para os empresários. Reiteradas vezes é exigida a
apresentação de toda a documentação já entregue
ou apresentada anteriormente, provocando atrasos e
lentidão no processo. Com isso, novo entrave se cria
para a liberação de empreendimentos e Certidões
Negativas de Débito.
Sr. Presidente, para terminar, eu tenho a certeza de que é possível exercer o poder fiscalizador do
Estado sem interpor dificuldades desnecessárias aos
contribuintes. Aos inadimplentes, que se apliquem as
regras e leis cabíveis. Aos adimplentes, que se pres-
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tem, ágil e rapidamente, os serviços públicos, tendo
em vista a relevante contribuição social que toda atividade produtiva representa.
Apelo à Srª Secretária da Receita Federal do
Brasil no sentido de que atente para a demanda da
indústria brasileira de construção e venha intervir junto ao seu órgão para sanar os enormes entraves que
vêm dificultando a vida de nossos empresários do setor, assim como a de todos aqueles que adquirem ou
negociam imóveis neste País.
Os relatos que recebi da Câmara Brasileira da
Indústria de Construção são preocupantes, não só
por sua gravidade, mas também por se repetirem um
pouco por todo o País. Assim, uma firme ação da Srª
Secretária da Receita não deve tardar para corrigir
essa grave disfunção do órgão que dirige.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra, por dez minutos,
ao Senador Sérgio Zambiasi, como orador inscrito.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Valadares, Srªs e Srs. Senadores, tramita nesta
Casa um projeto de lei altamente estratégico para o
desenvolvimento social no nosso País, sinônimo, pois,
de crescimento econômico e soberania nacional. Temos
a firme convicção de que uma vez convertido em lei, irá
possibilitar que milhões de brasileiros, ainda excluídos
e marginalizados, sejam inseridos no processo social
e dele participe ativamente.
Trata-se do PLS 383/2003, Senador Tuma, que, a
exemplo das Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte,
prevê, numa parceria entre Estado, sociedade civil e o
chamado terceiro setor, investimentos em programas
assistenciais e sociais, a partir da concessão de pequenos benefícios fiscais.
Um projeto que, tendo sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, está para ser votado, desde
outubro do ano passado, na Comissão de Assuntos
Econômicos. Com parecer favorável do Relator, meu
querido companheiro, colega, nobre Senador Romeu
Tuma, que, com sua sensibilidade política e experiência legislativa, emprestou importante contribuição à
matéria, na forma das emendas que ofereceu.
Mais especificamente, a proposta quer viabilizar
e estimular a participação de empresas, de pessoas
físicas, entidades sociais e ONGs, em ações de erradicação da pobreza e de inclusão social, em âmbito
federal, estadual e municipal.
A proposta prevê responsabilidades técnica, financeira, contábil, de fiscalização e controle, de prestação
de contas e transparência em atos de divulgação, numa
rede entre Receita Federal, Ministério Público, e dos
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seguintes Fundos: Nacional de Assistência Social, dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de Combate e
Erradicação da Pobreza, entidades e organizações de
assistência social, e os respectivos Conselho Municipais, Estaduais e Nacionais, como também doadores,
pessoas físicas ou jurídicas.
Sr. Presidente, importa dizer que uma versão
muito parecida com a do projeto a que me refiro foi
construída, debatida e aprovada num passado não
muito distante no Rio Grande do Sul.
À época, eu então Deputado Estadual, Presidente da Assembléia Legislativa, apresentei ao então Governador Olívio Dutra, do PT, proposição que instituía
Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social. Fruto
de um trabalho elaborado por muitas mãos – Conselhos Estaduais de Assistência Social, dos Direitos da
Criança e do Adolescente, do Idoso, da Comunidade
Negra, dos Povos Indígenas, ONGs e associações empresariais – a matéria foi imediatamente encaminhada
pelo Governador Olívio Dutra para a competente análise e votação no parlamento gaúcho.
Ali o projeto tramitou célere, foi aprovado por unanimidade e sancionado ainda pelo ilustre Governador
Olívio Dutra, materializando o que popularmente seria
conhecida como a Lei da Solidariedade.
Na alternância democrática do poder, sucedeu a
Olívio Dutra o então Deputado Federal Germano Rigotto, esse ilustre homem público, dando continuidade ao
ideal de uma rede solidária de atuação pública/privada,
regulamentou e implementou a Lei 11.853, do Estado
do Rio Grande do Sul, com grande lucidez em relação
ao seu alcance social, econômico e político.
A referida lei, hoje aperfeiçoada pela Governadora Yeda Crusius, é um mecanismo de financiamento
para iniciativas assistenciais e sociais, com benefícios
às empresas que apóiam os projetos.
Assim, por exemplo, uma empresa que recolhe até
R$50 mil por mês de ICMS pode contribuir com 20%
desse valor em projetos sociais, abatendo 75% desse
mesmo valor, ou seja, R$7,5 mil. Os outros R$2,5 mil
a empresa tira do seu próprio caixa.
A empresa que recolhe mais de R$400 mil por
mês em ICMS pode destinar 3% a programas sociais, e
assim, sucessivamente, a partir de tabela específica.
É importante notar que, de acordo com especialistas, nos últimos três anos, as empresas que adotaram
programas sociais evoluíram da fase inicial de filantropia
e doações para etapa de responsabilidade social.
Paralelamente, o chamado terceiro setor, as ONGs,
à medida que trabalham com seriedade e competência,
vem desempenhando papel fundamental no resgate das
comunidades excluídas e em situação de risco, algumas
com reconhecimento em nível internacional.
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Presidente Valadares, no Rio Grande do Sul, os
três setores estão formando uma forte corrente de solidariedade. Hoje, esta lei, que pode ser traduzida como
um mecanismo de transferência ou redistribuição de
recursos, está potencializada.
A partir do Programa Rede Parceria Social, sob
responsabilidade da Secretaria Estadual de Justiça e
do Desenvolvimento Social, praticamente todos os indicadores cumprem linhas ascendentes. Hoje, cerca de
35 mil pessoas são beneficiadas por este programa.
É esta proposta que nós estamos trazendo aqui
para o Congresso Nacional. A relatoria está pronta, o
relatório é favorável. Eu tenho convicção de que, aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, nós vamos ver aqui uma lei que, a exemplo da
lei de incentivo à cultura e da lei de incentivo ao esporte, nós teremos também uma lei de inclusão social que
fará a diferença nas parcerias entre o Poder Público e
a iniciativa privada. Essa parceria, Sr. Presidente, que
estamos propondo entre o Poder Público, a iniciativa
privada e entidades de atenção social.
O apelo que faço desta tribuna, Presidente, é
para que o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Aloizio Mercadante, coloque em
votação terminativa na Comissão e, assim, tenhamos
mais um instrumento de cidadania, que é a lei de inclusão social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O próximo orador é o Senador Expedito Júnior, como Líder do PR. Em seguida, como
orador inscrito, falará o Senador Valter Pereira.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
Liderança do PR. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna desta Casa,
mais uma vez, para falar de um assunto paroquial, do
meu Estado. Falo sobre a reserva de Bom Futuro.
Estive neste último final de semana no Município
de Buritis, onde tivemos uma audiência pública capitaneada pela Assembléia Legislativa e pelo Deputado
Federal Ernandes Amorim. Havia algo entre três mil e
quatro mil representantes das famílias assentadas na
região de Bom Futuro.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de subir a
esta tribuna para defender as pessoas que vivem na
floresta Bom Futuro. Eu sei que, de repente, o Senador Expedito Júnior vai na contramão da história, haja
vista estarmos aqui defendendo a floresta, e não é diferente também o meu posicionamento. Mas, a essas
famílias, temos de dar um tratamento diferenciado.
Temos algo em torno de cinco mil famílias na região
de Bom Futuro; há 100 mil cabeças de gado! Não se
pode dar um tratamento ou simplesmente uma decisão
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ou uma “canetada”, aqui no Ministério, com a finalidade de retirar esse pessoal da região de Bom Futuro,
sem que haja um projeto de assentamento, sem que
haja estrutura para que nós possamos receber essas
cinco mil famílias.
O ideal, Sr. Presidente – e torno a repetir que já
falei por três, quatro, cinco vezes da tribuna do Senado,
inclusive elogiando o Ministro Minc. Depois da chegada
do Ministro Minc, foi possível buscar o diálogo com essas famílias. E disse o Ministro Minc, numa audiência
pública – nós trouxemos para cá o Ministro do Meio
Ambiente e o Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes – (palavras do Ministro Minc): “Foram errados
os Governadores que deixaram que essas famílias tomassem posse nessa região, mas é mais irresponsável
a decisão hoje, depois de 20 anos, de simplesmente
retirar esse pessoal sem ter para onde levá-los”.
Então, o ideal, e é o que estão buscando o Governador de Rondônia e o Ministro Minc, segundo as
palavras de S. Exª, é um acordo, um entendimento,
para que nós possamos fazer uma troca, para que o
Estado e a União – e nós temos condições de fazer
isso, por intermédio do Estado de Rondônia –, para
que nós possamos oferecer outra área ao Governo,
para que nós possamos substituir essa área da reserva de Bom Futuro.
Então, é uma injustiça o que se está fazendo com
o povo que vive naquela região. Todas os dias chega
uma notícia. Todos os dias chegam informações diferentes: “Ah, vão tirar o pessoal amanhã. Vão tirar o
pessoal na segunda-feira. Vão tirar o pessoal no mês
que vem. Vão tirar o pessoal em janeiro”. Não é justo
que se promova isso com o povo que lá vive há mais
de 20 anos.
Sr. Presidente, faço um apelo, mais uma vez, desta
tribuna, ao Ministro Minc: essa comissão que foi criada
pelo Ministério do Meio Ambiente com as lideranças do
Estado de Rondônia, Assembléia Legislativa, Governo
do Estado, os órgãos representados pelo Governo Federal, Incra, Ibama, para que se busque um consenso
no sentido de que seja proposta uma outra área de reserva, substituindo a área que hoje... Inclusive algumas
delas foram assentamentos feitos pelo próprio Incra. A
maioria delas, não; a maioria é de áreas de invasão,
mas algumas daquelas famílias foram assentadas pelo
próprio Incra. E, portanto, não é justo que se dê esse
tratamento à população de Bom Futuro.
Eu estive lá no sábado, disse que estaria sempre ao lado do povo da região de Bom Futuro e estou fazendo aqui hoje um dever de justiça, Sr. Presidente.
E aproveito que V. Exª está à Mesa, Presidente Garibaldi, para, mais uma vez, fazer um apelo a V.
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Exª: pelo amor de Deus, nós temos um projeto para
ser votado, a PEC dos servidores públicos do Estado
de Rondônia. Acho que V. Exª já, por duas, três ou
quatro vezes, falou com o Presidente da Câmara dos
Deputados, o Deputado Arlindo Chinaglia.
Essa PEC é da Senadora Fátima Cleide, é um
projeto da Senadora do PT, e já foi analisada e aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
Está na mesa do Presidente Arlindo Chinaglia, para
que a coloque em votação, Sr. Presidente.
É uma injustiça o que fazem com os servidores
do meu Estado, haja vista o que foi resolvido com o
Estado do Amapá, haja vista o que foi resolvido com
o Estado de Roraima. Não é possível que se dê esse
tratamento diferenciado ao Estado de Rondônia, mas
eu sei do espírito de V. Exª de nos ajudar, de ajudar o
Estado de Rondônia, de ajudar os servidores daquele Estado.
Sr. Presidente, eu sei que foi feito um acordo
com a Câmara para que pudessem dar prioridade à
votação de alguns projetos que lá estavam paralisados e, da mesma maneira, nós, no Senado, votando
algumas matérias que estavam aqui paralisadas. E V.
Exª incluiu a PEC dos servidores públicos do Estado
de Rondônia, fazendo um apelo e um pedido ao Deputado Arlindo Chinaglia.
Faço este apelo, mais uma vez, a V. Exª: faça este
pedido ao Presidente da Câmara dos Deputados. Se
tiver de pedir, peça a S. Exª que, pelo amor de Deus,
coloque o projeto em votação, porque não é justo o
tratamento que está sendo dado aos servidores públicos do Estado de Rondônia. É injusto o que se está
fazendo, Senador Romeu Tuma, com os servidores
públicos do meu Estado.
Sr. Presidente Garibaldi, que nós possamos, até o
final do ano, ver essa PEC sendo votada pela Câmara
dos Deputados. E essa PEC terá que retornar novamente a esta Casa, terá que voltar, mais uma vez, ao
Senado para que nós possamos analisar e votar aqui
o que foi substituído ou subtraído do projeto.
É por isso que apelo a V. Exª, mais uma vez,
porque tem sido nosso parceiro, tem tentado, junto ao
Presidente da Câmara, para que votem o projeto.
Sr. Presidente, apelo a V. Exª, mais uma vez, para
que a PEC seja votada na Câmara dos Deputados, a
fim de que volte para cá e, quem sabe, em um esforço
concentrado nesta Casa, possamos vê-la sendo votada pela segunda vez, neste Senado.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Sobre a mesa, requerimentos que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.475, DE 2008

Justificação

Senhor Presidente
Em aditamento ao Requerimento nº 1.370/2008,
referente à minha designação para integrar a delegação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT, que participará do 3º Fórum de Governança da internet, em
Hyderabad – Índia, requeiro que a autorização para
o desempenho da referida missão, nos termos do
art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, §
1º, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, seja para o período de 27 de novembro a 9 de
dezembro próximo, já considerados os dias necessários ao trânsito.
Comunico, assim, que o período de minha ausência do País será de 27 de novembro a 10 de dezembro
do ano em curso.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Sérgio Guerra.

O dia 23 deste mês de novembro de 2008 foi dia
de luto para a chamada “nação” Flamengo. Morreu o
radialista Celso Garcia, um dos seus maiores torcedores. O Clube, com toda a justiça, decretou luto por três
dias e guardou um minuto de silêncio no jogo daquele
dia, domingo, com o Cruzeiro. Celso Garcia, que estava com 82 anos de idade, fez história no Clube, por
ter sido o descobridor de um de seus maiores atletas.
Em 1967 ele viu Zico jogando no time de futebol de
Salão do Juventude de Quintino, entusiasmou-se e
pouco depois o levou para o Flamengo. Desde então se
estabeleceram fortes laços de amizade entre o radialista e a família de Zico. Que todo domingo, antes das
transmissões de jogos, ele passava pela casa do pai
do jogador. “Era como um filho mais velho” recordouse Zico, assinalando que Celso Garcia foi também seu
padrinho de casamento. Celso marcou época como
“Garoto do Placar” em rádios como a Globo e a Tupi.
Pelos serviços prestados ao futebol brasileiro, incluindo
a descoberta de um dos maiores craques de futebol
do País, Celso Garcia faz jus à homenagem póstuma
que ora proponho.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.476, DE 2008
Senhor Presidente,
Como membro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e indicado que fui para participar da
décima quinta Sessão do Parlamento do Mercosul, a
realizar-se entre os dias 27 e 29 de novembro de 2008,
na cidade de Montevidéu, Uruguai, venho solicitar, nos
termos do inciso II, a, do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para
desempenhar a referida missão.
Esclareço, por oportuno, que estarei dessa forma
ausente do trabalhos da Casa no período compreendido entre 27 e 28 do mês corrente.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Neuto de Conto, PMDB/SC.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação e serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.477, DE 2008
Requer, voto de pesar pelo falecimento do radialista Celso Garcia, ocorrido no
dia 23 deste mês de novembro de 2008, no
Rio de Janeiro – RJ.
Requeiro, ainda, que este voto de pesar seja levado ao conhecimento da sua família e da Direção do
Clube de Regatas do Flamengo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência encaminhará o voto
de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.478, DE 2008
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do inciso II, a, do artigo 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença dos trabalhos desta Casa para participar da 15ª Sessão do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu – Uruguai, nos dias 28 e 29 de novembro
de 2008.
Informo que estarei ausente do País no período
de 27 a 29 d novembro de 2008.
Sala das sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Efraim Morais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.479, DE 2008
Requer voto de aplauso ao bailarino
Joffre Silva dos Santos, pelo êxito alcançado na carreira.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado , voto de aplauso ao bailarino Joffre
Silva dos Santos, pelo êxito alcançado na carreira.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado.
Justificação
De passagem por Manaus, para participar das
comemorações de 10º aniversário da Campanha de
dança do Amazonas, da qual foi fundador, o bailarino
Joffre Silva dos Santos falou de sua vida à repórter
Alessandra Leite do Diário do Amazonas. Na matéria,
publicada na edição de domingo, dia 23 deste mês de
novembro de 2008, Joffre, que nasceu em Santarém
– PA, mas foi para Manaus ainda criança, discorreu
sobre a sua experiência profissional. Disse que foi a
militância estudantil, em Manaus, que se aproximou do
teatro. Pretendia ser ator, até que assistiu a um balé
e se apaixonou pela dança. Em 1984, foi aperfeiçoarse em São Paulo, tendo ingressado, por concurso, no
“Balé Estágio”,companhia que, segundo ele, mudou o
comportamento da dança. Apresentou-se em vários países e hoje faz parte do elenco do Teatro Castro Alves,
de Salvador – BA. Pela sua contribuição à dança no
País e por engrandecer o nome de Amazonas, Joffre
Santos faz jus à homenagem que ora proponho.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência encaminhará o voto
de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.480, DE 2008
Requer voto de aplausos aos 60 anos
da Rádio Difusora do Amazonas.
Requeiro nos termos do art. 222 do regimento
Interno e ouvido o Plenário que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Rádio Difusora
do Amazonas, por estar comemorando o 6º aniversário de sua fundação.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento da Direção da emissora, espe-
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cialmente ao radialista Josué Cláudio de Souza Filho,
ao radialista e Deputado Estadual Josué Cláudio de
Souza Neto, à radialista Maria da Fé, bem como a toda
a família Anzoateguy.
Justificação
Foi no dia 24 de novembro de 1948 que o povo
de Manaus ouviu, pela primeira vez, o som da Rádio
Difusora do Amazonas, criada por Josué Cláudio de
Souza. Seis anos antes, ele chegara à capital amazonense, vindo do sul do País, para dirigir a única emissora de rádio então existente na cidade, a Rádio Baré.
Virou amazonense, por vários anos, com sua “Crônica
do Dia”. Hoje, a Rádio, dirigida por sua família, continua
prestando excelentes serviços ao Amazonas, razão pela
qual faz jus à homenagem que ora proponho.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O requerimento lido vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.481, DE 2008
Requer voto de aplauso ao jovem judoca amazonense Filipe Israel Bindá, por
ter conquistado Prata na recém-realização
8ª Copa Cidade de Fortaleza.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao jovem judoca
amazonense Filipe Israel Bindá, por ter conquistado a
Medalha de Prata, categoria Júnior, na recém-realizada
8ª Copa Cidade de Fortaleza.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e sua família.
Justificação
Manaus continua obtendo posição de destaque
no judô. Desta vez, Filipe Israel Bindá, de 17 anos de
idade, único representante do Amazonas na recémrealizada 8ª Copa Cidade de Fortaleza, conquistou a
Medalha de Prata na categoria Júnior. Pelo feito e por
ser mais um nome que desponta nesse tipo de esporte, no Amazonas, ele merece o voto de aplauso que
ora requeiro.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência encaminhará o voto
de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.482, DE 2008
Nos termos do art. 71, incisos II e IV, da Constituição Federal, combinado com os arts. 1º, inciso II, e
38, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e
nos termos regimentais, solicito ao Tribunal de Contas
da União a realização de auditoria em atos administrativos de dirigentes e conselheiros da Petrobras, de
Furnas Centrais Elétricas, da Itaipu Binacional e do
BNDES que deliberaram sobre os investimentos dessas entidades em países da América do Sul.
A auditoria a ser realizada pelo Tribunal de Contas
da União deve aferir a legalidade, a legitimidade e a
eficiência, sob os aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, dos contratos comerciais com
esses países. Especialmente, deve a auditoria aferir
se os dirigentes e conselheiros das citadas empresas
deram causa às previsíveis perdas nos seus investimentos, causadas pela conhecida instabilidade política dos países da América do Sul e pelo seu histórico
desrespeito às leis.
Justificação
A sociedade brasileira tem assistido, atônita, a
uma série de atos arbitrários e hostis dos governantes da Bolívia, da Argentina e, mais recentemente, dos
governantes do Equador, contra empresas brasileiras,
principalmente Petrobras, Furnas e BNDES. Na esteira dessa tendência, insurge-se também o Governo do
Paraguai contra o Tratado de Itaipu, alegando perdas
para esse país vizinho.
Mais do que essas atitudes hostis, dois fatos
causam-nos enorme estupefação. Primeiro, a tibieza
dos dirigentes dessas empresas estatais na defesa do
interesse nacional nos momentos de aguda agressão
aos interesses brasileiros. O segundo fato é que, até
o momento, nenhum dirigente dessas empresas foi
responsabilizado por seus atos temerários.
Historicamente, os países vizinhos do Brasil têm
o péssimo hábito de rasgarem contratos e mudarem
arbitrariamente as regras. Mesmo assim, muitos dirigentes dessas estatais – do passado e do presente –
ousaram ignorar a história e decidiram arriscar temerariamente os recursos do contribuinte brasileiro numa
aventura de fim previsível. A esse respeito, em discurso
proferido em Plenário no dia 10 de outubro deste ano,
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lembrei aos meus Pares os apelos que venho fazendo
contra esses investimentos de risco desde a década
de 1970 – verdadeiras profecias.
Em 1976, quando eu era Deputado Federal, discutia-se a construção de Itaipu. Na época, discursei várias
vezes para alertar a sociedade e os nossos dirigentes
que o Brasil estava arranjando um Canal do Panamá,
um problema para administrar no futuro. Disse ainda
que, se fizéssemos a barragem vinte quilômetros a
montante do eixo atual, teríamos uma usina unicamente
brasileira, sem os atropelos que Itaipu poderia trazer
ao Brasil. Passados mais de trinta anos, os fatos me
dão razão: o Presidente do Paraguai, insiste em alterar
o Tratado de Itaipu, ameaça colocar tropas ali dentro
e quer impor direitos que o Paraguai, à luz do direito
internacional, não tem. Vale lembrar que o Paraguai
não gastou um centavo para construir a Usina.
Fiz outra profecia quando o Presidente era Fernando Henrique Cardoso. Discutia-se, na ocasião, a
construção do gasoduto Brasil-Bolívia. Por três ou quatro vezes, na tribuna do Senado Federal, alertei que
estávamos arranjando um terceiro Canal do Panamá,
pior do que Itaipu. A histórica instabilidade política da
Bolívia deveria ter sido motivo suficiente para o Brasil
abortar os investimentos de US$30 bilhões destinados à construção desse gasoduto, até porque não se
sabia – e ainda não se sabe – se a Bolívia teria gás
suficiente para alimentar esse gasoduto.
Contrariamente aos meus alertas, terminamos
por gastar muito dinheiro nacional na construção do
gasoduto. Mais uma vez – para minha indignação – a
história se repete. O Presidente Evo Morales mandou
invadir as refinarias da Petrobras, colocar tropas nas
instalações, prender funcionários brasileiros da Petrobras e nada aconteceu. A Petrobras ainda teve prejuízo
com o processo de nacionalização, uma verdadeira
expropriação de ativos.
Mesmo com todos os sinais que recomendavam
extrema cautela nos investimentos na América do Sul,
a Petrobras continuou fazendo bobagens, a exemplo
dos investimentos temerários na Argentina. Enquanto
os investidores internacionais deixavam a Argentina,
a Petrobras aumentava seu portfólio naquele país.
Resultado: a Presidente Cristina Kirchner resolveu
mudar as regras de funcionamento da economia, para
estabelecer o dia que pode vender óleo diesel, o dia
que não pode, tabelar o óleo diesel e, agora, proibiu a
Petrobras de ampliar os seus negócios no país. Mais
uma vez, os dirigentes de um país vizinho não tratam
os investimentos brasileiros com o cuidado que os
brasileiros têm com os investimentos estrangeiros realizados aqui no Brasil.
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E para aumentar ainda mais o tom das hostilidades contra os investimentos brasileiros nos países vizinhos, insurge-se agora o Equador. Para fazer
média com seu eleitorado, o Presidente do Equador
já mandou prender funcionários da Odebrecht e de
Furnas, que constroem uma usina hidroelétrica naquele país, e ameaça não pagar o financiamento do
BNDES liberado para a construção dessa obra. Também ameaça intervir nas refinarias da Petrobras e
nos poços onde produz petróleo, e prender os seus
funcionários. E o pior é que, mais uma vez, vai ficar
por isso mesmo.
Quais foram os conselheiros e executivos da Petrobras que admitiram, aconselharam e aprovaram os
investimentos no Equador, um país também instável
política e economicamente? Quais foram os conselheiros e executivos de Furnas e do BNDES que aceitaram construir uma usina hidroelétrica no Equador e
financiá-la com recursos nacionais?
É impressionante o que está acontecendo com
os investimentos brasileiros! São bilhões de dólares
investidos em países com altíssimo risco regulatório!
Aqueles dirigentes de empresas estatais que decidiram
investir nesses países jogaram dinheiro do contribuinte
brasileiro na lata de lixo. Em vez de perfurarem poços
aqui, de prospectarem petróleo e gás natural no Brasil,
em vez de construírem usinas hidroelétricas aqui, de
financiarem obras aqui, essas empresas optaram por
correr riscos inadmissíveis e, pior totalmente previsíveis – nos países vizinhos.
Além de analisar a legalidade, a legitimidade e
a eficiência dos contratos comerciais, entendo que o
TCU deveria analisar extensivamente o grau de responsabilidade dos dirigentes dessas empresas estatais
em relação às perdas ao Erário incorridas em razão
de suas decisões gerenciais. Não se pode tolher um
executivo ou um conselheiro de empresas estatais no
exercício de seus mandatos. Entretanto, a Egrégia Corte
deve estar atenta, pois os atos discricionários de administradores das empresas federais não podem, em
hipótese alguma, ser temerários. Investimentos com
perdas anunciadas, certamente, enquadram-se nesta
classificação. Portanto, solicito ao TCU que considere
a possibilidade de os executivos e conselheiros dessas empresas estatais serem responsabilizados por
desídia no trato dos recursos públicos.
Em face do exposto, solicito aos meus pares o
apoio ao pedido exarado no presente requerimento.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Gerson Camata.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que
passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 188/2008 – CRE
Brasília, 24 de novembro de 2008
Assunto: Indicação do Senador Valdir Raupp para
Subcomissão.
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para informar que,
em reunião realizada hoje, dia 24 de novembro de 2008,
foi designado o Senador Valdir Raupp para compor,
como Titular, a Subcomissão Permanente da Amazônia.
Certo de sua atenção, renovo protestos de estima e consideração. – Senador Heráclito Fortes,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência designa o Sr. Senador
Valdir Raupp como titular para compor a Subcomissão
Permanente da Amazônia, nos termos do ofício que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.160, DE 2008
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 216, de 2008,
(nº 864/2008, na origem), que submete à
apreciação do Senado Federal o nome do
Senhor Otávio Yazbek para exercer o cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na vaga do Senhor Sérgio
Eduardo Weguelin Vieira, a partir de 1º de
janeiro de 2009.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta realizada em 25 de novembro de 2008, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Gerson Camata sobre a Mensagem nº 216, de 2008,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Otávio
Yazbek, para exercer o cargo de Diretor da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, a partir de 1º de janeiro de 2009, por 19 votos favoráveis, 01 contrário(s) e
nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Gerson Camata
É submetida à apreciação do Senado Federal,
nos termos do art. 52, inciso III, alínea f da Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, com a redação dada pelo
art. 1º da Lei nº 10.411, de 26 de fevereiro de 2002,
a indicação do Senhor Otávio Yazbek, para exercer o
cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), na vaga do Senhor Sérgio Eduardo Weguelin
Vieira.
Trata-se de uma indicação presidencial, feita por
meio da Mensagem nº 216, de 2008, acompanhada
do curriculum vitae do indicado.
O Senhor Otávio Yazbek é brasileiro, nascido em
São Paulo-SP. Ele fez o bacharelado e o doutorado na
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(FADUSP).
Sua experiência profissional inclui trabalho
na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), onde
ocupou vários cargos. Ele trabalhou nessa instituição como advogado, a partir de janeiro de 2000.
Ocupou o cargo de Chefe do Departamento Jurídico, a partir de julho de 2005. E assumiu a Diretoria de Regulação, atual Diretoria de Normas, em
agosto de 2006.
Na atual BM&F Bovespa S.A., o indicado assumiu o cargo de Diretor de Auto-Regulação na
Bovespa Supervisão de Mercados, a partir de julho
de 2008.
O currículo cita, entre suas principais atividades acadêmicas, a coordenação da disciplina “Derivativos” no LLM Direito do Mercado Financeiro e
de Capitais, no Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (IBMEC). Ele integra o corpo docente do
Programa de Educação Continuada e Especialização em Direito GVLaw, na Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas, desde 2000.
Além disso, ele faz parte do quadro docente do
Curso de Especialização em Direito Empresarial
promovido pelo Programa de Pós-Graduação da
UFRGS, desde 2006.
Ele é autor do livro Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Campus/Elsevier,
2007 e dos seguintes artigos científicos:
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a) “O Regime das Participações Societárias Recíprocas e as Sociedades por Quotas
de Responsabilidade Limitada: Exercício de
Aplicação da Lei nº 6.404/76 à Problemática
das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada”, Revista de Direito Mercantil, 109;
b) “Política Econômica, Legislação Societária e Aplicação do Direito da Concorrência no Brasil”, Revista de Direito Mercantil,
117;
c) “Privatizações e Relação entre Interesses Públicos Primários e Secundários
– As Alterações na Legislação Societária
Brasileira”, Revista de Direito Mercantil,
120;
d) “A Regulamentação das Bolsas de Valores e das Bolsas de Mercadorias e Futuros e
as Novas Atribuições da Comissão de Valores
Mobiliários”, Revista de Direito Bancário e
do Mercado de Capitais, 34;
e) “Considerações sobre a Circulação e
Transferência dos Modelos Jurídicos”, in Eros
Roberto Grau e Willis Santiago Guerra Filho
(orgs.), Direito Constitucional – Estudos em
Homenagem a Paulo Bonavides. Malheiros,
2001;
f) “O Risco de Crédito e os Novos Instrumentos Financeiros – uma Análise Funcional”, in Ivo Waisberg e Marcos Rolim Fernandes Fontes (coords.), Contratos Bancários.
Quartier Latin, 2006;
g) “As Companhias Abertas – Sua Caracterização, as Vantagens e as Desvantagens
da Abertura de Capital”, in Maria Eugênia Reis
Finkelstein e José Marcelo Martins Proença
(coords.), Direito Societário – Sociedades
Anônimas. Saraiva, 2007;
h) “Does the Preliminary Convention
Need a Narrower Definition of the Term `Securities’?”, in Unidroit Seminar on Intermediated
Securities – São Paulo, Roma: International
Institute for the Unification of Private Law,
2005: Apêndice 10;
i) “Special Provision on Collateral Over
Securities – Realization of Collateral in a CrossBorder Environment”, in Unidroit Seminar on
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Intermediated Securities – São Paulo, Roma:
Institute for the Unification of Private Law,
2005: Apêndice 12.
A formação acadêmica e profissional do Sr. Otávio Yazbek obedece aos requisitos necessários para
a ocupação do cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para o qual foi indicado pelo
Presidente da República.
Destarte, cumpridos os trâmites processuais necessários, o nome em questão está em condições de
ser apreciado por esta Comissão.
Sala da Comissão, 25 de novembro de 2008. –
Senador Aloizio Mercadante, Presidente. – Senador
Gerson Camata, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O parecer que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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MENSAGEM Nº 240, DE 2008
(Nº 904/2008, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e com o art. 39 da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Arnaldo Carrilho, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular Democrática
da Coréia.
Os méritos do Senhor Arnaldo Carrilho que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 20 de novembro de 2008. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 431 MRE /DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APS
Brasília, 7 de novembro de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

OF. Nº 119/08-GLDEM
blica,
Brasília, 25 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Antonio Carlos Junior assuma
a titularidade na Comissão de Assuntos Econômicos,
e o Senador Heráclito Fortes a suplência da mesma
Comissão.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do Partido Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República passo a ler.
São lidas as seguintes:

De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no artigo 39 da Lei nº
11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta
de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação de Arnaldo Carrilho, para Exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Popular
Democrática da Coréia.
2. Encaminho, igualmente anexos, informação
sobre o País e curriculum vitae de Arnaldo Carrilho
que, juntamente com a Mensagem ora submetida à
apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados
ao Senado Federal para exame por parte de seus
ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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MENSAGEM Nº 241, DE 2008
(Nº 905/2008, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e com o art. 39 da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Luiz Felipe de Seixas Correa, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial
do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Estado da Cidade do Vaticano, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
Os méritos do Senhor Luiz Felipe de Seixas Corrêa que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 20 de novembro de 2008. – Luis Inácio
Lula da Silva.
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EM Nº 442/MRE
Brasília, 13 de novembro de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no artigo 39 da Lei nº 11.440,
de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao
Senado Federal destinada a indicação de Luiz Felipe
de Seixas Corrêa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para, cumulativamente com
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado da
Cidade do Vaticano, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
2. Encaminho, igualmente anexos, informação
sobre o país e curriculum vitae de Luis Felipe de
Seixas Corrêa que, juntamente com a Mensagem ora
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão
apresentados ao Senado Federal para exame por parte
de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guimarães Neto.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – As matérias vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 452, DE 2008
Dá nova redação ao art. 38 da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais, para permitir que o autor
de obra de arte negocie o valor em alienações sucessivas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dá nova redação ao art. 38 da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais,
para permitir que os autores de obras de arte ou de
manuscritos ajustem, com o adquirente, o valor a que
terá direito a cada nova alienação.
Art. 2º O art. 38 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 38. O autor de obra de arte tem o
direito de, na ocasião da venda, ajustar, com
o adquirente, o valor relativo ao direito de seqüência, calculado sobre a mais-valia.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entendese:
a) por direito de seqüência, nas condições em que é exercido, o de natureza patrimonial, passível de renúncia ou cessão onerosa a terceiros; e
b) por mais-valia, o valor que se agrega
ao de cada venda.
§ 2º O autor indicará as condições a que
está vinculado o direito de seqüência, mediante
registro no Cartório de Títulos e Documentos
da Comarca de seu domicílio e na Fundação
da Biblioteca Nacional, para conhecimento
de terceiros.
§ 3º As condições relativas ao direito de
seqüência constarão do catálogo no caso de
alienação. (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.
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Justificação
A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei
dos Direitos Autorais), consigna, no art. 11, que autor
é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou
científica e, no art. 39, regula o direito de seqüência,
qualificando-o como irrenunciável e inalienável, características dos direitos morais do autor que o tornam
um direito sui generis, posicionado no rol de outros
direitos inalienáveis a que o inciso I do art. 49 da Lei
9.610, de 1998 faz expressa referência.
Tal inalienabilidade surge da necessidade de proteção ao autor, já que inútil seria lhe conferir tal prerrogativa patrimonial se essa fosse alienada junto com a
obra, pois a função primordial do direito de seqüência
é justamente conferir equilíbrio entre as condições daquele autor que, em momento de pobreza, encontra-se
na contingência de vender a sua obra – uma pintura,
por exemplo –, a preço vil e, no decorrer do tempo, a
vê experimentar crescente valorização.
Esse quadro de eventual valorização da obra,
contrastado com o de vicissitude econômica do autor
é contrário à perspectiva doutrinária mundialmente
consolidada, às disposições da Lei 9.610, de 1998, e
à Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, da qual
o Brasil é signatário (Decreto nº 75.699 de 6 de maio
de 1975) – motivadoras do direito de seqüência.
Porém, nem sempre a obra experimenta valorização. Ao contrário, o apreço social por determinadas
expressões artísticas pode se dissipar e não será o
passar do tempo que imprimirá a pretendida valorização da obra, hoje fixada no mínimo em cinco por cento
do seu valor, em favor do seu criador.
Certo é que, havendo a desvalorização da obra
de arte, o art. 39 da Lei persistirá na exigência do pagamento, ao autor, por mera presunção de mais-valia,
o que, em muitos casos, impede a sua venda regular
além de impulsionar o mercado informal.
Além disso, no art. 38, a previsão de que manuscritos se equiparam a obra de arte, assim como a
exigência de que a obra seja original são regras em
desacordo com o mercado, com a realidade e em muito
ultrapassam a Convenção de Berna. Ora, manuscrito,
como está na Lei, é coisa do passado e remonta ao
tempo em que dedicados escribas lançavam, a bico de
pena, as palavras sobre o pergaminho. Nos dias atuais,
os manuscritos são feitos em computador, os contratos entre escritores e editoras prevêem a remessa de
textos por via eletrônica e só raramente são impressos
nessa fase. Quanto à originalidade, difícil é aproveitarse o vocábulo, no texto do artigo, pois a obra de arte,
não sendo original, será mera cópia. Assim, ambos os
vocábulos são anacrônicos e expletivos.
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Em suma, é equivocada a presunção de que a
obra de arte sempre alcançará a valorização, a teor do
art. 38, devendo-se proceder à revisão do texto da Lei
de Direitos Autorais para que, primeiro, nele se estabeleça a natureza patrimonial do direito de seqüência;
segundo, para que se outorgue, aos autores de obras
artísticas, liberdade para negociá-las com maior proveito comercial e de projeção pessoal, mediante pactos
de regência de alienações futuras, segundo o próprio
alvedrio; e terceiro, para que dele se expurguem termos
desnecessários e se o ajuste à realidade atual.
Diante do exposto, mediante a presente proposição, vimos suscitar a possibilidade de reformulação do
sistema orientador do direito de seqüência, de modo a
incentivar a sua utilização pelos autores de obras de
arte, que devem pautar os valores das vendas de suas
criações pelos padrões que estabelecerem.
Em face das razões aduzidas, contamos com o
apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Sérgio Guerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em
cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo
originais, que houver alienado.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 453, DE 2008
Dispõe sobre a presunção de justa
causa para desfiliação partidária a não concessão de legenda ao detentor de mandato eletivo, em efetivo exercício, que deseje
concorrer ao mesmo cargo político, nas
eleições que renove o seu mandato.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Considerar-se-á justa causa para desfiliação partidária a não concessão de legenda ao detentor
de mandato eletivo, em efetivo exercício, que deseje
concorrer ao mesmo cargo político, nas eleições que
renove o seu mandato.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Recentemente o Supremo Tribunal Federal, STJ,
ao julgar os Mandados de seguranças nºs. 26.602-3,
26.603-1 e 26.604-0, declarou que os mandatos eletivos
pertencem aos partidos políticos e não aos candidatos
eleitos, de modo que somente seria lícito ao político
eleito desfiliar-se de sua legenda em duas hipóteses:
primeira, se o partido político mudasse sua orientação
ideológica; e, segunda, em caso de justa causa como,
por exemplo, perseguição política.
A presente proposição é bastante simples porque
considera justa causa para desfiliação partidária a não
concessão de legenda ao detentor de mandato eletivo,
em efetivo exercício, que deseje concorrer ao mesmo
cargo político, nas eleições que renove o seu mandato,
e a agremiação partidária não lhe conceda a legenda.
A título de ilustração, que confirma a importância
do presente projeto de lei, apresenta-se a hipótese de
parlamentar com vários mandatos cumpridos, de forma bastante competente, eficaz e honesta, mas que
perde espaço em um partido político cuja direção seja
renovada por quaisquer contingências.
A não-concessão da legenda para o referido candidato decretaria a morte política dele.
Ciente de que o Supremo Tribunal Federal decidiu,
há alguns anos, a inconstitucionalidade de dispositivo
legal que concedia a legenda ao detentor de mandado
eletivo que desejasse concorrer ao mesmo cargo político, nas eleições que renovasse o seu mandato, no
evento conhecido particularmente como “candidatura
natural”, por atentar contra o princípio da autonomia
política das agremiações partidárias.
É evidente que a decisão da Suprema Corte daquelas mandados de segurança limitou, em muito, a
possibilidade de desfiliação partidária, após a eleição e
posse do candidato, de modo que é inegável o alcance
político desta proposição, razão pela qual solicito ao
ilustres e doutos membros do Congresso Nacional a
aprovação imediata da matéria, com a possibilidade
de implementar urgência ao assunto.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Romeu Tuma, PTB/SP.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco/PSB – SE) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência recebeu o Aviso nº
65, de 2008 (nº 1.797/2008, na origem), do Tribunal
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão
nº 2.613/2008, proferido nos autos do processo nº
TC-028.496/2008-2, acerca da Decisão Normativa nº
92, de 2008, que aprova para o exercício de 2009, os
coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas
para a distribuição dos recursos previstos no art. 159,
inciso I, alíneas a e b da Constituição Federal, e da
Reserva instituída pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de
agosto de 1981.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Sobre a mesa, projetos recebidos
da Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008
(Nº 73/1999, na Casa de origem)
Dispõe sobre o ingresso nas universi
dades federais e estaduais e nas instituições
federais de ensino técnico de nível médio
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições federais de educação supe
rior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão
em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos
de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para estudantes que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas
de que trata o caput deste artigo, 50% (cinqüenta por
cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita.
Art. 2º As universidades públicas deverão selecionar os alunos advindos do ensino médio em escolas
públicas tendo como base o Coeficiente de Rendimento – CR, obtido por meio de média aritmética das notas ou menções obtidas no período, considerando-se
o currículo comum a ser estabelecido pelo Ministério
da Educação e do Desporto.
Parágrafo único. As instituições privadas de ensino superior poderão adotar o procedimento descrito no
caput deste artigo em seus exames de ingresso.
Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados
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negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à proporção de negros, pardos e indígenas na população
da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Parágrafo único. No caso de não-preenchimento
das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser
completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Art. 4º As instituições federais de ensino técnico
de nível médio reservarão em cada concurso seletivo
para ingresso de cada curso, por turno, no mínimo 50%
(cinqüenta por cento) de suas vagas para estudantes
que cursaram integralmente o ensino fundamental em
escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas
de que trata o caput deste artigo, 50% (cinqüenta por
cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo per capita.
Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o art. 4º desta
Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à
proporção de negros, pardos e indígenas na população
da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.
Parágrafo único. No caso de não-preenchimento
das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput
deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.
Art. 6º O Ministério da Educação e a Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República serão responsáveis pelo
acompanhamento e avaliação do programa de que trata
esta lei, ouvida a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
Art. 7º O Poder Executivo promoverá, no prazo de
10 (dez) anos, a contar da publicação desta lei, a revisão do programa especial para o acesso de estudantes
negros, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas, nas instituições de educação superior.
Art. 8º As instituições de que trata o art. 1º desta lei deverão implementar, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) da reserva de vagas prevista nesta
lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro)
anos, a partir da data de sua publicação, para o cumprimento integral do disposto nesta lei.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 73, DE 1999
Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e estaduais e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As universidades públicas reservarão 50%
(cinqüenta por cento) de suas vagas para serem preenchidas mediante seleção de alunos nos anos de ensino
médio, tendo como base o Coeficiente de Rendimento
– CR, obtido através da média aritmética das notas ou
menções obtidas no período, considerando-se o curriculum comum a ser estabelecido pelo Ministério da
Educação e do Desporto.
Parágrafo único. É facultada às universidades
particulares, o mesmo disposto para as universidades públicas.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar
de sua publicação, observando:
I – capacitação do corpo docente, mediante a
titulação dos professores, assim como seu desempenho profissional, avaliado por meio da análise curricular dos mesmos;
II – nível salarial dos professores;
III – qualidade das bibliotecas, laboratórios, equipamentos e materiais de ensino.
Parágrafo único. A regulamentação disporá sobre
os critérios de credenciamento das escolas de ensino
médio para os fins previstos nesta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor três anos após a
sua promulgação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A partir da década de sessenta, o ensino educacional brasileiro entrou em declínio.
No que tange às universidades, a qualidade do
ensino deteriorou-se proliferando instituições de nível
superior privadas, cujo objetivo não era a conquista da
excelência acadêmica, mas a mercantilização do ensino, sem qualquer preocupação com a qualidade.
Como sempre dizia o professor-Senador Darcy
Ribeiro, passou a valer a regra segundo a qual “os
professores fingem que ensinam e os alunos fazem
de conta que aprendem.”
Já é hora de reverter esse quadro, mas não podemos fazê-lo de uma só vez. O ideal, quando se possui
um ensino fundamental e médio de boa qualidade, é
a extinção do vestibular. Mas como estamos longe disso, propomos um gradualismo, deixando cinqüenta por
cento das vagas no padrão convencional de ingresso
na universidade.
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Propomos ainda, que o Poder Executivo regulamente a presente Lei num prazo de 180 dias (cento
oitenta) dias, dispondo sobre os critérios de credenciamento dasescolasde ensino médio aptas à seleção
de alunos.
Nossa intenção é a de gestar os fundamentos do
surgimento de uma verdadeira elite acadêmica (com
“e” maiúsculo e não no sentido pejorativo dos que excluem a maioria da cidadania, mas, ao contrário, dos
que apostam decisivamente na sua integração efetiva
na sociedade com vistas a alcançar o bem-estar social),
vale dizer, de professores e pesquisadores capacitados
para enfrentar os desafios da revolução científico
Sala das Sessões 24 de fevereiro de 1999. –
Deputada Nice Lobão.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Educação, Cultura e
Esporte)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 181, DE 2008
(Nº 4.322/2008, na Casa de origem)
Denomina Otto de Lara Resende, e
Fernando Sabino, os viadutos que compõem o complexo do Anel Rodoviário de
Belo Horizonte, localizados no Km 312,8
da BR-262.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Complexo do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte, localizado no Km 312,8 da BR-262 (Vitória –
São Paulo), passa a ter as seguintes denominacões:
I – Viaduto Otto de Lara Rezende, no sentido São
Paulo-SP – Vitória-ES, eixos 20 e 21;
II – Viaduto Fernando Sabino, no sentido VitóriaES – São Paulo-SP, eixos 20 e 22.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.322, DE 2008
Denominam Otto de Lara Resende,
e Fernando Sabino os viadutos que compõem o Complexo do Anel Rodoviário de
Belo Horizonte, localizados no Km 312,8
da BR-262.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Complexo do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte, localizado no Km 312,8 da BR-262 (Vitória –
São Paulo), passa a ter as seguintes denominações:
I – Viaduto Otto de Lara Resende, no sentido
São Paulo-SP – Vitória-ES, eixos 20 e 21;
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II – Viaduto Fernando Sabino, no sentido VitóriaES – São Paulo-SP. eixos 20 e 22.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto tem por objetivo registrar os nomes
de Otto de Oliveira de Lara Resende e de Fernando
Tavares Sabino em uma das grandes obras viárias de
Minas Gerais.
Nascido em São João Del Rei, no dia 1º de Maio
de 1922, coincidentemente, foi no trabalho que a trajetória de vida de Otto Lara Resende ficou marcada.
Começou a lecionar francês aos 14 anos, que
aprendeu por conta própria. Pouco tempo depois, passou a dar aulas também de português.
Em 1939, assumiu cargo no Serviço do Imposto
Territorial da Secretaria de Finanças de Minas Gerais.
No ano seguinte, iniciou suas atividades de jornalista no periódico O Diário, de Belo Horizonte, acumulando com as funções de professor, de funcionário
públicoe e de estudante de direito.
A partir daí, nunca mais deixou o jornalismo. Trabalhou em diversos órgãos de comunicação, como o
Diário de Notícias, O Globo, Diário Carioca, Correio da Manhã, Última Hora, Manchete, Jornal do
Brasil e TV Globo. Faleceu como cronista da Folha
de S.Paulo.
Exerceu diversos outros cargos relevantes, como
Procurador do Estado da Guanabara e adido cultural
brasileiro, nas Embaixadas da Bélgica e de Portugal.
No campo literário, destacam-se as seguintes
obras: O lado humano (contos, 1952); Boca do inferno (contos, 1957). O retrato na gaveta (contos,
1962); O braço direito (romance, 1964); As pompas
do mundo (contos, 1975); O elo partido e outras e
histórias (contos, 1991); Bom dia para nascer (crônicas na Folha de S.Paulo, 1993); O príncipe e o sabiá e outros perfis (História, 1994) e A testemunha
silenciosa (novelas, 1994).
Otto de Lara Resende também se dedicou à família. Casou-se em 1948 com Helena (filha de Israel
Pinheiro) e tiveram quatro filhos: André, Bruno, Cristiana e Heleninha.
Em 28 de dezembro de 1992, Otto de Lara Resende faleceu aos 70 anos de idade, deixando importante legado cultural para o povo brasileiro.
Já Fernando Tavares Sabino, nascido no dia 12
de outubro de 1923, na cidade de Belo Horizonte, começou a ler com o auxílio da mãe antes mesmo do seu
ingresso no curso primário do Grupo Escolar Afonso
Pena, em 1930.
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Com 12 anos incompletos, tornou-se locutor do
programa infantil “Gurilândia”, da Rádio Guarani de
Belo Horizonte-MG.
O prazer pela gramática surgiu ainda na adolescência, após a leitura inspiradora de clássicos portugueses e das obras Eça de Queirós e de Machado
de Assis.
No início da década de 40, começou a cursar Direito e ingressou no jornalismo como redator da Folha
de Minas. Seu primeiro livro de contos (Os grilos não
cantam mais) foi publicado em 1941.
Em 1944, mudou-se para o Rio de Janeiro e
tornou-se colaborador regular do jornal Correio da
Manhã, onde conheceu Vinícius de Moraes. Nesse
período, assumiu o cargo de oficial de Registro de Interdições e Tutelas da Justiça.
Em 1946, formou-se em Direito e embarcou juntamente com o amigo Vinícius de Moraes para os Estados
Unidos, a fim de trabalhar no Escritório Comercial do
Brasil e, posteriormente, no Consulado Brasileiro.
Em 1948, retornou ao Brasil, dedicando-se a atividades políticas e, em especial, à literatura. Em 1957,
desligou-se do cargo de escrivão e passou a viver exclusivamente como escritor e jornalista.
Entre as grandes obras do autor estão: Os grilos
não cantam mais (contos, 1941); O encontro marcado (romance, 1956); O homem nu (contos e crônicas,
1960); A mulher do vizinho (crônicas, 1962), A companheira de viagem (crônicas, 1965), O encontro das
águas, crônica irreverente de uma cidade tropical
(editora record, 1977), O grande mentecapto (romance, 1977), O menino no espelho (romance, 1982), O
gato sou eu (contos e crônicas, 1983), Macacos me
mordam (conto infantil, 1984), A faca de dois gumes
(novelas, 1985), O pintor que pintou o sete (história
infrantil, 1987), Os melhores contos (seleção. 1987).
As melhores histórias (seleção, 1987), As melhores
crônicas (seleção, 1987), O tabuleiro das damas
(esboço de autobiografia, 1988), A volta por cima
(crônicas e histórias curtas, 1990), Aqui estamos
todos nus (novela, 1993), Obra reunida – 3 volumes
(1996), O homem feito (novela. 1998), Os caçadores
de mentira (história infantil. 2003)e Os movimentos
simulados (romance, 2004).
Em 1999, pelo conjunto da obra, Fernando Sabino recebeu da Academia Brasileira de Letras o prêmio
literário “Machado de Assis”.
Um dia antes de completar 81 anos (11 de outubro
de 2004), o escritor morreu, vítima de câncer no figado,
após intensa luta contra a doença desde 2002.
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Diante do extenso legado literário deixado à cultura brasileira por Otto de Lara Resende e Fernando
Sabino, pedimos a aprovação da matéria, na esperança de que a importância da homenagem seja também
reconhecida pelos nobres pares.
Sala da Sessões, 18 de novembro de 2008. –Deputado Virgílio Guimarães, PT/MG.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Os projetos que acabam de ser lidos vão às Comissões competentes.
O Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 27, DE
2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 440, de 2008.)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Votação, das emendas destacadas ao
Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2008,
que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Auditoria
da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal
do Trabalho, de que trata a Lei no 10.910, de
15 de julho de 2004, das Carreiras da Área
Jurídica, de que trata a Lei no 11.358, de 19
de outubro de 2006, das Carreiras de Gestão
Governamental, de que trata a Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001;
das Carreiras do Banco Central do Brasil –
BACEN, de que trata a Lei no 9.650, de 27 de
maio de 1998; e da Carreira de Diplomata, de
que trata a Lei no 11.440, de 29 de dezembro
de 2006; cria o Plano de Carreiras e Cargos
da Susep, o Plano de Carreiras e Cargos da
CVM e o Plano de Carreiras e Cargos do IPEA;
dispõe sobre a remuneração dos titulares dos
cargos de Técnico de Planejamento P-1501 do
Grupo P-1500, de que trata a Lei no 9.625, de
7 de abril de 1998, e dos integrantes da Car-
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reira Policial Civil dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima
de que trata a Lei no 11.358, de 19 de outubro
de 2006, sobre a criação de cargos de Defensor Público da União e a criação de cargos
de Analista de Planejamento e Orçamento, e
sobre o Sistema de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC; altera as Leis nºs 10.910, de 15
de julho de 2004, 11.358, de 19 de outubro de
2006, e 9.650, de 27 de maio de 1998; revoga
dispositivos da Medida Provisória nº 2.22943, de 6 de setembro de 2001, das Leis nºs
9.650, de 27 de maio de 1998, 10.593, de 6
de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho
de 2004, 11.094, de 13 de janeiro de 2005,
11.344, de 8 de setembro de 2006, e 11.356,
de 19 de outubro de 2006; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
440, de 2008).
Parecer sob nº 1.047, de 2008, de Plenário, Relator revisor: Senador Valdir Raupp,
favorável ao Projeto de Lei de Conversão e
aos destaques para votação em separado das
Emendas nºs 43, 47, 62, 120, 176, 177, 272,
280, 301, 415, 431, 515, 571 e 572.
Passa-se à votação das emendas destacadas.
Em votação as emendas nºs 43 e 47, destacadas
por terem o mesmo teor.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já está em
votação? Já está em discussão?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Elas estão em votação, e eu estou aguardando
que os autores das emendas peçam a palavra para
defendê-las, sob pena de serem prejudicadas – Emendas nºs 43 e 47, de autoria dos Senadores Francisco
Dornelles, Mário Couto e Flexa Ribeiro.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É só para ficar registrado
que, caso não haja defesa da emenda apresentada
pelo autor, ela automaticamente está prejudicada, ela
é considerada prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Quero lembrar aqui que, de acordo com o
art. 300 do nosso Regimento Interno, no que toca ao
item XVII:
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XVII – anunciada a votação de dispositivo ou emenda destacada, se o autor do
requerimento de destaque não pedir a palavra para encaminhá-la, considerar-se-á como
tendo o Plenário concordado com o parecer
da comissão, tomando a matéria destacada a
sorte das demais constantes do grupo a que
pertencer.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente,
só para concluir a minha participação: não entendi
nada do que V. Exª leu.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última reunião que tratou deste assunto, o
ilustre Líder do PMDB, Senador Valdir Raupp, aprovou
e concordou que pudéssemos votar, no dia de hoje, as
Emendas nºs 43, 272 e 280, destacadas por mim.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Francisco Dornelles, V. Exª tem interesse na votação e na defesa da Emenda nº 43.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Fora do microfone.) – Emendas nºs 272 e 280.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – São as de nºs 272 e 280.
Continuam em votação as Emendas nºs 43 e
47.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, os autores dos destaques são os Senadores
Flexa e Mário Couto... Poderia informar?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Mário Couto e Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – V. Exª poderia informar o teor dos destaques das emendas?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos atender a V. Exª...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Já que
os autores estão ausentes, temos que, para encaminhar o voto, pelo menos tomar conhecimento do teor
das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Emenda modificativa, na hipótese de redução
de remuneração de proventos ou de pensão.

NOVEMBRO 2008
Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em decorrência da aplicação do disposto nessa
lei, eventual diferença será paga a título de parcela
complementar de subsídio de natureza provisória, que
será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão ou
promoção ordinária ou extraordinária da reorganização
ou da reestruturação dos cargos e das carreiras ou das
remunerações previstas nesta lei da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem como
da implantação dos valores constantes do Anexo 4º,
mantendo-se o valor integral do subsídio para os inativos e pensionistas, desconsiderando-se o critério de
proporcionalidade, desde que na parcela complementar estejam compreendidas vantagens decorrentes do
exercício de cargos em comissão ou quaisquer outras
recebidas integralmente, e não proporcionalmente, pelo
aposentado ou pensionista.
É isso, Senador José Agripino.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pelo que pude entender, é uma emenda genérica que não diz respeito a uma categoria profissional
específica. Ou diz?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Não, não há menção aqui a nenhuma carreira
ou categoria específica.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Ela é
conceitual genérica.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Conceitual e genérica. A não ser que o Senador Valdir Raupp queira dar algum esclarecimento
sobre esse destaque.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pois não. Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se for se tratar do destaque à Emenda nº 43,
eu retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu submeto ao Plenário o pedido do Senador
Francisco Dornelles. Se não houver objeção...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Qual é
o pedido, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Da retirada do destaque da Emenda nº 43. V.
Exª concorda?
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Emenda de nº 43 fica retirada.
Continua o encaminhamento de votação da Emenda nº 47.
Ausentes os Srs. Senadores Mário Couto e Flexa Ribeiro...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, tendo em vista que os autores não estão presentes, creio que ficam prejudicados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª tem razão. Vou apenas dar a palavra ao
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
apenas de, data venia, lamentar que, em função das
ausências dos Senadores Flexa Ribeiro e Mário Couto,
que devem estar em compromissos inadiáveis, deixese de apreciar, por exemplo, esta emenda. O Senador
Dornelles retirou a Emenda nº 43, de sua autoria; é um
direito que S. Exª tem. A Emenda nº 47 diz respeito a
servidores públicos e militares, que pleiteiam:
Em se tratando de servidores públicos
militares, é normal que alguns se destaquem
e ascendam, em um tempo pouco menor, ao
topo de suas carreiras e postos efetivos. Esse
fenômeno social também ocorreu com um grupo de servidores federais que, no exercício
de cargos e funções de direção, chefias e assessoramento superior, chegaram um pouco
antes de 35 anos ao ápice de seus cargos e
carreiras efetivas.
Eu estou lendo, Sr. Presidente, para tornar público ao Plenário o mérito da matéria, para que, em
função da não retirada – porque não vai ser retirada
–, as pessoas possam, pelo voto individual ou voto de
liderança, encaminhar o voto.
Em consonância com a legislação então vigente, esse grupo de servidores pode
se aposentar proporcionalmente, percebendo
proventos um pouco maiores que serão enquadrados nas tabelas de subsídios, considerada
a proporcionalidade.
Esses servidores, que com a absorção
da parcela complementar originária das citadas vantagens, passarão a ter proventos
menores do que aqueles referidos servidores
de carreira linear, situação que se caracteriza
como discriminatória e injusta.

94

47718

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A Emenda nº 47, de autoria do Deputado Ricardo Barros [lá da Câmara] visa a corrigir a flagrante injustiça com muitos daqueles
servidores que assumiram altas e complexas
responsabilidades em funções de direção na
Administração Pública Federal. Nesse particular, não se estará ferindo o critério de proporcionalidade previsto na Constituição Federal,
vez que serão consideradas no valor do subsídio as vantagens que forem incorporadas
integralmente na aposentadoria.
É uma emenda justíssima e que contará com o
apoio e com o voto “sim” da Bancada do Democratas.
Lamento apenas que o autor do destaque, Senador Flexa Ribeiro, não esteja presente para fazer
uma defesa mais circunstanciada do pleito que apresenta à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação da Emenda nº 62, destacada.
Repete-se a situação: os autores são os Senadores Mário Couto e Flexa Ribeiro.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Mais
uma vez quero dizer à Casa que o Democratas votam
a favor.
A presente emenda tem por objetivo garantir ao
servidor aposentado com proventos proporcionais as
mesmas condições remuneratórias que tinha quando
optou por se aposentar com a proporcionalidade.
E evitar que essa reestruturação para a remuneração por subsídio traga-lhe uma grande perda na
remuneratória, decorrente da aplicação do percentual
bruto, sobre a parcela única, contrariamente ao que
ocorria na forma anterior, quando a proporcionalidade se dava apenas em poucas rubricas. Garantindo,
assim, àquele que se sentir prejudicado pela ação do
governo, que modificou a forma de remuneração, o
direito de reverter a sua aposentadoria.”
Se a matéria for colocada a voto, dentro do Regimento, minha Bancada vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a ausência dos autores, a emenda ficou
prejudicada.
Então vamos à votação da Emenda nº 120, de
autoria do Senador Renato Casagrande, que tem a
palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. São muitas emendas.
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A emenda, na verdade, permite ao Advogado-Geral da
União autorizar o Defensor Público-Geral da União a
assumir cargos públicos, caso seja requisitado. Pela
legislação atual, pela forma como foi apresentada a
proposta, ele fica proibido. Não há repercussão financeira, nenhuma repercussão financeira. É para dar ao
Defensor Público-Geral da União o mesmo tratamento dado aos demais profissionais para que ele possa
exercer tarefas, quando chamado, quando convocado
pela Administração Pública Federal, sem nenhum dispêndio, sem nenhuma repercussão financeira para os
cofres públicos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o PCdoB vota com o destaque apresentado pelo Senador Renato Casagrande. Espero
que haja sensibilidade por parte do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Inácio Arruda vota favoravelmente
à emenda do Senador Renato Casagrande.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Relator, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso voto é pela rejeição da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – É pela rejeição.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela
rejeição.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Assim, sem nenhuma explicação?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, o mais importante para esse conjunto de servidores federais nós já aprovamos aqui na semana passada: o texto principal da medida provisória enviado
pelo Executivo para a Câmara e da Câmara para cá.
Estamos vivendo um momento não muito tranqüilo e
tenho certeza de que os servidores vão entender este
gesto do Congresso Nacional de votar a MP nº440 da
forma como ela veio da Câmara dos Deputados.
O nosso voto é pela rejeição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por várias vezes, no encaminhamento da
MP nº 440 – e o farei na MP nº 441 –, fiz de público
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a pergunta ao Líder Romero Jucá, aqui ao meu lado,
sobre as reais condições financeiras do Governo para
honrar os compromissos contidos na MP nº 440 e na
MP nº 441, que beneficiam 450 mil servidores com
uma soma apreciável de recursos.
Sua Excelência, todas as vezes que inquirido,
respondeu com firmeza que o Governo dispõe de recursos financeiros, que as propostas feitas não seriam
retiradas e que, aprovadas, seriam honradas.
O que é que nós estamos querendo? Que as demandas ensejadas por compromissos tomados entre
categorias funcionais e órgãos do Governo – demandas que compuseram o texto da MP nº 440 ou da nº
441 – tenham tratamento semelhante a demandas
que ensejaram documentos escritos de acordo entre
categorias e o Governo e demandas que não estão
compondo o texto.
Dois pesos e duas medidas, Senador Inácio Arruda. Algumas demandas integraram a MP nº 440 ou
a nº 441. Outras demandas que ensejaram também
acordo por escrito ficaram fora da MP nº 440 e nº 441.
Por que razão? Qual é a explicação?
Assisti pela TV e estou vendo pelos noticiários
que o Presidente da República fez hoje uma reunião
com 36 dos seus 37 Ministros. Parece-me, pelo que
li, que a ordem é uma grande campanha publicitária
recomendando gastar.
É uma coisa inacreditável que, de uma reunião
com essa magnitude, não resultem diretrizes que levem a, no mínimo, a poupança com gastos correntes.
Porque não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, de
que a crise mundial que já chegou ao Brasil, já ancorou
no Brasil, que já está enchendo os pátios das montadoras, dos fabricantes de motocicletas, que já está
suspendendo pedidos das lojas de eletrodomésticos,
cujo crédito está impedindo vendas vai provocar uma
colossal perda de receita. Sim, não tenho nenhuma
dúvida que haverá uma colossal perda de receita, que
vai comprometer contas públicas até para pagar aquilo
que estamos votando agora.
Mas o Líder do Governo reitera que tem como
pagar, e não sou eu quem vai dizer que não tem como
pagar. A minha obrigação é querer pesos iguais para
demandas iguais. Eu tenho o senso da responsabilidade muito presente. Eu estou preocupado com o que
está ocorrendo no Brasil hoje: hoje, houve uma reunião
do Ministério inteiro com o Presidente da República.
Não houve nenhuma determinação de corte de despesa, nem de poupança de gastos de custeios, tendo
em vista uma coisa que eu não tenho dúvida de que
vai acontecer. Agora vai acontecer aquilo que aconte-
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cia antes: os recordes sucessivos de arrecadação vão
ceder espaço, lamentavelmente, pela recessão, pela
perda do crescimento econômico, à perda de receita.
E eu não sei como é que se vai pagar.
Agora, a minha obrigação, como Líder de um
partido de Oposição, é não permitir dois pesos e duas
medidas. Daí por que, assim como demandas que vão
ser atendidas, respaldadas em acordos escritos, têm
que ter tratamentos semelhantes a outras demandas
respaldadas por acordos também escritos, como as
que estamos votando e que merecem, de nossa parte, o voto “sim”.
Eu espero a palavra do Governo de explicação
sobre o porquê do voto “não”. Se são dois pesos e
duas medidas, se há recurso realmente efetivo para
pagamento e o que é que o Brasil pode esperar do que
nós estamos votando. Nós estamos votando coisa para
inglês ver ou coisa para, aprovada, fazer-se eficaz,
como o pagamento que vai acontecer em qualquer
circunstância? Isso é o que eu gostaria de ouvir, mais
uma vez, de forma peremptória, por parte daqueles que
falam pelo Governo nesta Casa. (Aplausos.)
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita, para encaminhar a votação.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como o meu Líder não fechou
questão acerca dessa matéria, eu quero declarar o
meu voto favorável ao destaque do Senador Renato
Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Antes de votar a emenda, tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, infelizmente, nós encaminhamos de forma
contrária. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Continua em votação a Emenda nº 120.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Votação da Emenda nº 176. Pedido de destaque
do Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, trata-se de emenda aditiva à Medida Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008.
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Os servidores originários da Secretaria da Receita Previdenciária (extinta), Técnicos e Analistas do
Seguro Social são os únicos que foram redistribuídos
(relotados) para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme a Lei nº 11.457, de 2007, e ainda
não foram inseridos na carreira Auditoria da Receita
Federal do Brasil, conforme o que determina o art. 37
da Lei nº 8.112, de 1990. Os mesmos acompanharam
as suas atribuições de arrecadação previdenciária que
migraram para a Receita Federal do Brasil.
Os cargos de Técnico da Receita Federal, que
possuem a mesma qualificação técnica e mesmas atribuições que os Técnicos e Analistas do Seguro Social
oriundos da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, foram transformados em Analistas Tributários,
através do art. 10 da Lei nº 11.457.
Todos os servidores originários da Secretaria da
Receita Previdenciária foram redistribuídos em maio de
2007, estando lotados e em efetivo exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil desde essa data.
Os cargos de Técnico da Receita Federal do
Brasil eram de nível médio e foram transformados em
Analistas Tributários, cargo de nível superior.
Não existe impacto financeiro, uma vez que esses servidores já estão inseridos na folha de pessoal,
sendo que a folha prevê o pagamento dos 5.032 servidores redistribuídos. Porém, mais de 2.500 já retornaram ao INSS.
Sem considerar os custos com a realização de
concurso público, treinamento de pessoal e o período
necessário, a contratação de novos servidores importaria em grave impacto orçamentário.
Essas são as razões da apresentação da emenda,
que considero justa e merece ser aprovada.
É a argumentação, a justificação da apresentação deste destaque, Sr. Presidente.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, para encaminhar a votação pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª fica inscrita.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Para encaminhar, Sr. Presidente, o Democratas vota
favoravelmente ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas vota favoravelmente.
Concedo a palavra à Senadora Marisa Serrano.
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A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Sr. Presidente.
A Emenda nº 176 corrige a distinção de tratamento
entre os servidores da Secretaria da Receita Previdenciária que foram redistribuídos para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que tenham o mesmo tratamento
que os servidores que tiveram os cargos transformados
de Técnico da Receita Federal para Analista Tributário.
A criação da Secretaria da Receita do Brasil
trouxe para esse órgão as atribuições e os servidores
da extinta Secretaria da Receita Previdenciária. Não
podemos aceitar que esses servidores sejam prejudicados, até porque apenas esses servidores ainda
não integram a carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil. Todos os demais servidores originários
da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da
Receita Previdenciária já foram contemplados, o que
deixa ainda mais clara a discriminação.
Portanto, Sr. Presidente, o meu Partido, o PSDB,
se coloca a favor daqueles que estão, injustamente,
sendo discriminados nesta proposta. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra porque
faço questão de me manifestar nesta votação, primeiro,
dizendo que a tarefa de Líder, às vezes, é ingrata, porque, às vezes, temos que tomar uma posição, em nome
do Governo, e, pessoalmente, às vezes, discordamos
dessa posição e lutamos e trabalhamos, internamente,
dentro do Governo para mudar essa posição.
V. Exª é testemunha de que, algumas vezes, eu
consigo mudar a posição do Governo e, algumas vezes,
não. Quero registrar aqui que, desta vez, fui derrotado.
Eu gostaria de estar encaminhando diferentemente
esta emenda.
Eu acho que os servidores da Receita Previdenciária merecem outro tipo de tratamento. Acho um equívoco eles não terem o enquadramento necessário, porque
eles atuam em um relevante serviço e o prestam. Mas,
infelizmente, por uma série de questões de normas e
questões, inclusive, levantadas constitucionalmente
não é possível fazer a aprovação desta emenda.
Então, vou encaminhar contrariamente, com o
coração pesaroso, e espero que o Governo ainda
consiga, no futuro, encontrar uma solução para fazer
justiça a esses servidores e servidoras que trabalham
em prol do País, Sr. Presidente.
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O encaminhamento é “não”, lamentando o encaminhamento que tenho que fazer.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador Renato Casagrande,
Líder do PSB, para encaminhar a votação.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo
a posição do Senador Romero Jucá, naturalmente, e
sei da tarefa de S. Exª de fazer os encaminhamentos
como Líder do Governo. Porém, é preciso achar uma
solução. Se não for uma solução aqui, agora, precisamos encontrar uma solução, porque estes servidores
que estão aqui hoje, representados, estão sendo injustiçados com relação às suas atividades, não estão
podendo exercê-las. Então, era a hora de fazermos a
correção, para que a Receita pudesse funcionar plenamente, com a contribuição deles. Eles não foram
incorporados.
Senador Romero Jucá, que já está sensível ao
problema, nós precisaríamos arrumar um caminho
para resolver o problema.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente, pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar que nós continuaremos
trabalhando no prazo de até um ano de opção, que é
possível fazer. Nesse ínterim, esperamos que consigamos uma solução para esse caso.
Eu vou continuar tentando e trabalhando em prol
dos servidores da Receita Previdenciária.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Marconi Perillo, pelo
PSDB. Depois o Senador Romeu Tuma.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Senadora Marisa Serrano acaba de expor aqui os motivos pelos quais nós somos favoráveis
ao destaque. Nós estamos preocupados em corrigir
uma injustiça.
Agora, Sr. Presidente, caso o Líder Romero Jucá
e o Governo não queiram concordar com a aprovação
desse destaque, eu gostaria de anunciar que já tenho
apoiamento para pedir verificação de quorum, ou pedir
votação nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp,
ao mesmo tempo Relator e Líder do PMDB. Senador
Valdir Raupp, V. Exª deixa para falar por último?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Já posso falar?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Pode.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O voto
continua sendo pela rejeição, em que pese, como bem
falou o Líder do Governo, Romero Jucá, o fato de que
nós realizamos um trabalho de convencimento junto
ao Governo para que esse destaque fosse aceito. Mas,
infelizmente, neste momento, o melhor é – já falei isso
no início – votar a medida provisória da forma como
veio da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu Líder, eu queria dizer que
vou votar a favor da emenda do Senador Casagrande.
Conforme a manifestação do Senador Romero Jucá
e do próprio Relator, eles vêem que há necessidade
de resolver esse problema. Qual é a diferença entre
resolver agora, ou seja, votar favoravelmente ao destaque, ou encontrar outra solução? Que outra solução
poderá ser encontrada, Senadora Rosalba? A senhora
não acha que a solução é agora e já? Porque não há
razão para se pensar em outra solução, a não ser a
reintegração desse pessoal, que, segundo as palavras
do próprio Líder do Governo, está sendo injustiçado.
Então, acho que o melhor caminho é resolver agora,
Senador Romero Jucá. Não vejo como encontrar outra solução.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, já
que fui citada pelo Senador Romeu Tuma, que me fez
uma pergunta, eu gostaria de responder. Quero dizer,
Senador, que concordo. Realmente, se está havendo
uma injustiça, este é o momento de corrigi-la. Então,
também sou favorável.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, acho que as duas afirmativas, uma do
Líder do Governo, que nós prezamos muito, porque o
conheço e sei que ele fez esse esforço no Governo, com
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as demais Lideranças, e realizou um trabalho intenso...
S. Exª não teve, digamos assim, o êxito que esperava,
pois, segundo ele mesmo, foi derrotado na articulação
que fazia com o Governo, mas temos de examinar o
problema aqui, porque ficamos na seguinte situação:
estamos emparedados por uma imposição de que não
podemos devolver a matéria à Câmara.
Ora, o Senado cumpre uma das suas funções
centrais: fazer a revisão do conjunto das matérias
que vêm da Câmara. Se ficar sempre essa situação,
não há possibilidade de nenhuma correção, porque
sempre ficaremos no prazo limite, sem poder devolver
para a Câmara.
Sobre esta matéria, há tempo hábil de voltar para
a Câmara. Há mais do que tempo suficiente para que a
Câmara possa apreciar. Talvez até o Governo precise
que mandemos alguma medida provisória para lá a fim
de poder ajudá-lo. Creio que precisaríamos examinar
essa realidade. É hora de fazermos algumas correções
sem ficar nesse desespero de não poder voltar para a
Câmara. Não há nenhum prejuízo para os mais de 400
mil servidores se devolvermos alguma matéria para a
Câmara, porque ela volta imediatamente para a pauta
daquela Casa, já a trancando. Ela tem prioridade de
votação na Câmara sobre as demais matérias.
Então, sinceramente, se não pudermos fazer
nenhuma alteração, se ficar certo que não é possível
nenhuma alteração, vamos retirar todos os destaques.
Não é possível. Retiramos todos os destaques, porque
não há como voltar nada para a Câmara.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas não
é essa a questão, Senador Arruda – desculpe-me –,
tanto que a nº 441, relatada pela Senadora Rosalba,
receberá emendas e voltará para a Câmara. A questão não é essa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Então, esta matéria, a nº 440, também pode voltar
para a Câmara.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A questão da nº 126 é a seguinte: os servidores da Receita
Previdenciária, que estão aqui, trabalhavam no sistema de arrecadação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Líder, com o aparte que V. Exª deu, já estou satisfeito.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quero
só dar uma explicação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Já estou satisfeito com o aparte de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sem
explicar?
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não precisa explicar. Basta dizer que pode voltar para
a Câmara. Se puder, então, alguma alteração poderá
ser feita.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A questão não é voltar ou não voltar. A questão é a seguinte:
os servidores eram da Receita Previdenciária, trabalhavam no Ministério da Previdência.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Entendo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quando
se criou a Receita Federal do Brasil, os servidores da
Previdência, do sistema de arrecadação, foram trabalhar em conjunto com o sistema da Receita Federal.
Esses servidores continuam funcionários, foram redistribuídos para o Ministério da Fazenda, mas não estão
como servidores da Receita Federal; estão como servidores optativos do Ministério da Fazenda. O que eles
pleiteiam é se transformarem em servidores da Receita
Federal. Precisava haver uma transposição. Essa é uma
discussão que está dentro da Receita Federal.
Defendo que, no mínimo, eles formem um quadro
de extinção à disposição com os mesmos direitos e a
mesma remuneração dos servidores da Receita – e
isso não é essa emenda também.
Então, vamos continuar discutindo, para que se
encontre uma saída que faça duas coisas: primeiro,
pague-se a remuneração decente e que eles merecem, porque estão exercendo o mesmo trabalho da
Receita; segundo, dê-se a garantia de exercerem seu
trabalho no sistema de arrecadação, porque era isso
que eles faziam.
Não é possível acatar essa emenda, porque ela
é uma emenda de transposição. Na verdade, estaria
inserindo esses servidores no quadro da Receita Federal, e isso é impossível.
Então vamos procurar outra solução, mas eu me
comprometo a continuar trabalhando, primeiro, porque
a Receita Federal precisa e, depois, porque eles merecem e prestam um grande serviço ao País.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou continuar ouvindo os Líderes e peço ao
Senador Marconi Perillo que seja breve, porque preciso
ouvir outros Líderes que ainda não foram ouvidos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Só
para contraditar o Líder.
É que estou falando como Líder do PSDB.
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Eu queria penas contraditar o Líder Romero Jucá
no que diz respeito à possibilidade de se corrigir essa
distorção na MP nº 441.
Seria impossível, já que não existem emendas
versando sobre o mesmo conteúdo na 441. Seria impossível destacarmos alguma emenda que pudesse contemplar os servidores que estão sendo injustiçados.
O PSDB está fechando questão em relação à
aprovação deste destaque. Repito: não sendo possível, vamos pedir verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra para encaminhar a votação
ao Senador o Líder do PP, Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, voto sempre com a Receita
Federal, de modo que a minha posição é favorável ao
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PTB.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Bancada do Governo vota contra esta
emenda e é isso que recomendo ao PTB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Como vota o PT? Senador Eduardo Suplicy,
V. Exª para encaminhar. Como vota o PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PT
encaminha contrariamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT encaminha contrariamente. Senador Geraldo Mesquita, para encaminhar a votação.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Senador Garibaldi, peço que conste em Ata o meu
voto favorável ao destaque apresentado pelo Senador
Sérgio Zambiasi, tendo em vista que o meu Líder não
fechou questão a respeito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Para
reiterar o encaminhamento do PSDB, voto “sim”, Sr.
Presidente, ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim” ao destaque, aprovando
a emenda.
Vamos submeter à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Rejeitada a emenda...
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Peço
verificação, Sr. Presidente, com o apoiamento do Senador José Agripino, do Senador Antonio Carlos Júnior, da Senadora Rosalba, do Senador Efraim e do
Senador Geraldo Mesquita.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos, então, proceder à verificação.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr.
Presidente...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador José Agripino, Líder
do Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, conversei com a categoria dos auditores
por diversas oportunidades. Conheço as razões da
categoria, da classe, vi os documentos que me exibiram algumas vezes, documentos que justificam a
emenda e o pleito, documentos que retratam, claramente, o acordo feito entre a categoria e autoridades
do Governo. Eu não entendo como o Governo possa
ter acolhido demandas de outras categorias, baseadas
em acordos semelhantes, e não resguarde os termos
do acordo feito com essa categoria, como o de outras
que ensejam as emendas que estamos apreciando
se este Governo não trabalhar com dois pesos e duas
medidas. Ou o critério é igual para todos ou há dois
pesos e duas medidas.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Desculpe-me, Senador.
(Procede-se à votação.)
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O que quero saber, Sr.
Presidente, é se esse Governo tem argumentos para
justificar que tem dois pesos e duas medidas.
O voto que nós vamos dar, tendo em vista a reiterada posição do Governo de que dispõe de recursos
financeiros para honrar os compromissos que estamos
votando, é “sim”. Pedimos a todos os nossos companheiros do Democratas que compareçam ao plená-
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rio para garantir o quórum e o voto “sim”, de modo
a sustentar o pleito justo da categoria de auditores
do Ministério do Trabalho e do Ministério da Fazenda
que neste momento têm um pleito, repito, justíssimo
em apreciação.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente e conclama seus Senadores a votarem “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Quem aprova a emenda vota “sim”, quem a
rejeita vota “não”.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PTB.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Quero
fazer uma retificação. O destaque é de um companheiro
de Bancada, o Senador Zambiasi. De forma que, como
dei minha palavra de que votarei “não”, meu voto será
“não”, mas a Bancada está liberada para votar com o
Senador Zambiasi.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação.) – O PCdoB vota “sim”,
com o Senador Zambiasi.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PcdoB vota “sim”, aprovando a emenda.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, permita-me só um segundo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O Senador Romero Jucá
disse que não pode haver transposição, mas esquece
de que houve a fusão de duas categorias. Dois Institutos foram fundidos. Então se criou uma nova categoria. Não é uma transposição, é uma nova categoria
que foi criada.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O
PSDB vota “sim” e conclama todos os Senadores a
estarem aqui, pois estamos votando a Medida Provisória nº 440.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”, aprovando a emenda.
Convido os Senadores e as Senadoras para que
venham ao plenário. Está se realizando uma votação
nominal.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PSB também vota “sim”, Sr. Presidente, por
compreender que faremos justiça aos servidores que
estão precisando de uma colocação adequada, de um
enquadramento adequado junto à Receita Federal.
Então, vamos votar “sim.”
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSB vota “sim”, segundo o Líder Senador
Renato Casagrande.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) –Sr. Presidente, o PDT.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pelo PDT, com a palavra o Senador Osmar
Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente,
nós votamos a favor da incorporação dos órgãos. Não
é, portanto, injusto o que vamos fazer agora. Ao pelo
contrário, é justo que se faça a incorporação e que se
igualem na carreira os servidores dos dois órgãos.
Por isso, como Líder do PDT, estou encaminhando o voto “sim”, a favor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PDT vota “sim”.
Com a palavra o Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
Convido os Senadores e as Senadoras a virem
ao plenário a fim de participar desta votação.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, V. Exª me permite fazer um registro?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos acompanhado, com muita preocupação,
a situação do excesso de chuva em algumas regiões
do Brasil, em alguns Estados, em especial no Estado
de Santa Catarina. Os Senadores de Santa Catarina,
a Bancada de Santa Catarina está preocupada, naturalmente, com aquela situação, mas a chuva causa
tragédias em diversos Estados. Com pesar, o número
de mortes em Santa Catarina já chega a 79, e ainda
há diversas pessoas desaparecidas no Estado.
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As fortes chuvas, Sr. Presidente, que normalmente
caem no final do verão, se anteciparam e surpreenderam, registrando índices quatro vezes maiores do que
os esperados para todo o mês de novembro. Chove
sem parar há mais de doze dias em diversas regiões
do Brasil. Agora mesmo, no meu Estado, o Espírito
Santo, deslizamento de pedras e queda de barreiras
fecharam a Ferrovia Centro-Atlântica. Está fechada a
Ferrovia Centro-Atlântica do Espírito Santo, um importante meio de transporte de carga e passageiros entre
Minas e Espírito Santo.
Os deslizamentos foram em regiões urbanas,
onde residem milhares de pessoas, em dois Municípios da Grande Vitória: Vila Velha e Viana. Na BR-101,
no sentido Rio de Janeiro, no Município de Mimoso do
Sul, um grande deslizamento de terra fechou as duas
pistas e o tráfego está interrompido entre os dois Estados do Sudeste. Filas nos dois sentidos impedem o
deslocamento de caminhões e carros de passeio.
Nosso Estado está sendo muito castigado. Há
muitos dias chove sem parar. São pequenos os intervalos de estiagem e logo outra tempestade inunda
ruas, avenidas e casas.
Então, essa tem sido a realidade do Estado do
Espírito Santo, tem sido a realidade especialmente do
Estado de Santa Catarina, do Estado de São Paulo,
do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Paraná.
Diversos Estados brasileiros estão com excesso de
chuva.
Naturalmente, nesta hora, precisamos ter, primeiro, um comportamento de solidariedade. Além da
solidariedade, devemos dar apoio político, devemos
estar junto com os Governadores, com os Prefeitos,
buscando minorar o sofrimento das pessoas que estão
passando por essas dificuldades.
A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as instituições têm atuado nesses Estados. Além do trabalho
de atendimento, seria fundamental que intensificássemos o trabalho preventivo nas encostas, reflorestandoas, para que pudéssemos ter o menor prejuízo num
momento de extrema “pluviosidade”, como estamos
tendo agora.
Então, quero deixar registradas a minha solidariedade e a minha preocupação com relação a este
momento que estamos vivendo em alguns Estados,
especialmente no Estado do Espírito Santo, que é
meu Estado, e no Estado de Santa Catarina, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador Expedito Júnior.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de cumprimentar e parabenizar V. Exª pela
participação num seminário internacional em que defendeu a regularização fundiária da Amazônia, um
tema que tanto temos defendido nesta Casa. A única
maneira de nós solucionarmos o problema da nossa
Região Amazônica, a única maneira de nós diminuirmos o desmatamento da Região Amazônica é, verdadeiramente, Sr. Presidente, solucionando o problema
da regularização fundiária.
No meu Estado de Rondônia, só para V. Exª ter
uma noção, temos em torno de 18%, 19%, 20% de
terras regularizadas. Oitenta por cento são terras de
ninguém, são terras que não pertencem... Pertencem
à União, pertencem ao Estado.
Então, eu quero cumprimentar e parabenizar V.
Exª e dizer que eu faço coro com esse mesmo pronunciamento, com a mesma fala de V. Exª, para arrumar recurso. O Governo Federal precisa definir a sua
política fundiária, precisa definir, por intermédio do
Ministério agrário, por intermédio do Incra, para que,
verdadeiramente, ou por intermédio de convênio com
os Estados – inclusive, apresentamos um projeto nesse
sentido –, ou uma política de Governo, para que faça
a regularização fundiária da Amazônia.
Deste modo, eu gostaria de parabenizar V. Exª
pela felicidade de ter escolhido este tema e por ter
defendido, junto conosco, a regularização também da
Amazônia, principalmente a regularização fundiária.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
Vamos abrir o painel para anunciar o resultado
(Pausa.)
Vamos aguardar ainda o voto do Senador Eduardo Suplicy.
O Senador Eduardo Suplicy ainda está em dúvida.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, já há quorum suficiente. Vamos votar, vamos
votar. Apurar para votar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos anunciar o resultado para, depois, votar mais.
O Senador Eduardo Suplicy já votou? Não? (Pausa.)
Não votou ainda?
V. Exª terá o voto constando da Ata, de acordo
com anúncio que fizer.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Valeu a
intenção.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e, NÃO, 8.
Houve uma abstenção.
Total: 50 votos.
A emenda foi aprovada.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Presidente Garibaldi. Presidente Garibaldi, pela
ordem aqui.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, com a palavra o Senador Tião
Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Apenas que possa consignar
em Ata a minha intenção de votação nesta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero registrar o seguinte: dialoguei com os servidores,
que me explicaram que houve uma decisão da parte
do próprio Governo para que eles fossem transferidos
para uma função que permite exercer um cargo em que
outras pessoas têm responsabilidades semelhantes e
uma classificação que seria próprio que eles também
tivessem. Então, por uma questão de eqüidade, parece-me que o bom senso é o voto “sim”. Assim registro,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 177.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
(Pausa.)
S. Exª não está presente.
A emenda fica...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – A emenda está prejudicada,
Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria lamentar a ausência do Senador Flexa Ribeiro e dizer o seguinte: esta emenda é mais do que
justa, muito mais do que justa, porque ela objetiva,
única e exclusivamente, a manutenção como carreira de Estado dos técnicos em planejamento do
Ministério do Planejamento. Só isso e mais nada.
Só e mais nada.
E veja: pela ausência do autor do destaque, nós
vamos prejudicar toda uma categoria, o que é uma
profunda injustiça que o Governo comete. E quero aqui
manifestar que o nosso voto seria favorável e quero
manifestar a minha solidariedade à categoria dos téc-
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nicos em planejamento do Ministério que aqui vieram
defender os seus direitos, que, infelizmente, não vão
ser resguardados.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A emenda está prejudicada.
Votação da Emenda nº 272.
Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, este destaque à Emenda nº 272 tem como
objetivo corrigir mais uma injustiça em relação a categorias que deixaram de ser incluídas nos planos
de carreira, razão pela qual eu peço a aprovação do
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Continua em votação a Emenda nº 272.
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emenda de autoria do ilustre
Deputado Jovair Arantes, do PTB, institui a carreira de
técnico da Superintendência de Seguros da Susep.
Além disso, a emenda prevê também a permanência
das normas vigentes de promoção e progressão de
servidores.
O principal argumento a favor da alteração é o de
eliminar a divisão criada entre servidores da Susep pela
Medida nº 440, que os separou entre os que integram
carreiras e são remunerados pelo subsídio.
Trata-se de situação que, com certeza, gera problemas no relacionamento entre as categorias. Com
relação à manutenção das normas de progressão,
busca-se garantir a estabilidade das condições dos
servidores.
Eu quero dizer a V. Exª que esta emenda é decorrência de um acordo que deixou de ser cumprido
pelo Governo Federal.
Por esses motivos, eu defendo a aprovação da
emenda.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Consulto os Líderes a respeito do encaminhamento da votação da emenda.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro, que acaba de chegar e é um dos autores da emenda anterior
prejudicada, infelizmente.

104

47728

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
justificar minha ausência no plenário. Eu estava em
uma audiência com o Ministro Carlos Minc em face
do incidente ocorrido em Paragominas, noticiado nacionalmente. Estava lá em companhia do Prefeito Adnan Demachki, Prefeito reeleito de Paragominas, e do
Deputado Zenaldo Coutinho, tratando de uma ida do
Ministro Minc até o Município para que a população
não seja punida pela ação de pessoas que estão fora
da legalidade. Essas pessoas que se dizem empresários, entre aspas, não merecem e não têm o apoio do
Prefeito nem dos Parlamentares.
A ida ao Ministro Minc, Presidente Garibaldi Alves,
foi exatamente para solicitar a ele que essas pessoas
sejam punidas e que a sociedade, que a população de
Paragominas não pague pelo erro de alguns, porque o
próprio Prefeito denunciou, há oito meses, a retirada
ilegal da madeira de terras indígenas; denunciou ao
Ministério do Meio Ambiente, denunciou ao Ministério
Público, denunciou à Funai. Lamentavelmente, até hoje
não foi tomada nenhuma providência por parte desses
órgãos, e o próprio Ministro Minc disse que ainda não
era Ministro quando chegou a denúncia ao Ministério
de Meio Ambiente. Ele vai estar, quinta-feira, em Paragominas, para, in loco, verificar as ações que estão
sendo feitas para que o Município de Paragominas seja
considerado, no desenvolvimento sustentável, como um
Município modelo não só no Pará como no Brasil.
Eu quero declarar o meu voto a favor das emendas
que foram aqui destacadas. Lamentavelmente, as que
eu assinei, não estando eu presente, caíram, mas tenho
outras aqui que vou defender a partir de agora.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de
declarar o meu voto na Emenda nº 176, o voto “sim”,
a favor da emenda, porque eu não estava presente no
momento da votação; estava em outra atividade.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O voto de V. Exª vai constar em Ata.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou consultar os Líderes sobre como votam
com relação à Emenda nº 272.
Líder do PMDB e Relator, Senador Valdir Raupp.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O nosso
voto continua sendo pela rejeição dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Como vota o Líder do PSDB, Senador Arthur
Virgílio ou Senador Marconi Perillo?
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, sou o autor do destaque e falo pela Bancada
do PSDB, por delegação do Líder Arthur Virgílio.
Esta emenda tem como objetivo instituir a carreira
de técnico da Superintendência de Seguros Privados,
a Susep, a ser composta dos servidores titulares nos
cargos de nível intermediário e integrante do plano de
carreiras e cargos da entidade. É uma reivindicação
justa. É uma emenda que corrige uma injustiça em
relação à Susep.
Eu gostaria aqui de defender o voto favorável pela
Bancada do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Como vota o DEM? Com a palavra o Senador
Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O Democratas vota a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas vota favoravelmente, votam
“sim”.
Como vota o PTB? Com a palavra o Senador
Epitácio Cafeteira. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – A Liderança
do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo encaminha o voto
“não”.
Como vota o PDT? Com a palavra o Senador
Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PDT vota “não”.
Como vota o PT? Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, respondendo pela Liderança do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– “Não”, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT vota “não”.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
lembrando que esta emenda é de iniciativa do Líder do
PTB na Câmara, Deputado Jovair Arantes. Portanto,
um Deputado da Base do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Sérgio Zambiasi, pela Liderança
do PTB. (Pausa.)
Continua em votação a Emenda nº 272.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Votação da Emenda nº 280.
Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo,
um dos autores do requerimento de destaque.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, lamentavelmente, este Plenário acaba de
cometer uma grande injustiça contra os servidores da
Susep, contra a estruturação efetiva daquele órgão. Não
compreendi muito, porque V. Exª proferiu o despacho
e não vi ninguém votando contra, levantando a mão.
Seria importante se V. Exª pudesse repetir a votação
do requerimento de destaque anterior.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – Senador Marconi Perillo, a emenda foi rejeitada.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Essa
em relação à Susep, Sr. Presidente. Não vi manifestação de ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os Líderes se manifestaram: votaram “sim” o
PP, o PSDB e o DEM; votaram “não” o PMDB, o PDT
e o PT.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A matéria está rejeitada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Foi rejeitada.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, agora em relação ao destaque à Emenda
nº 280, ela diz respeito à carreira de agente executivo
da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), razão pela
qual estamos também defendendo aqui a aprovação
do destaque à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Francisco
Dornelles, um dos autores do requerimento de destaque.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, a nossa posição é favorável
à aprovação da emenda, visto que havia um entendimento e um acordo do Governo com os funcionários
da carreira.
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Por esse motivo, nossa posição é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou consultar os Líderes.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior,
pelo Democratas.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O Democratas vota a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Líder do PCdoB, Senador
Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o PCdoB vai acompanhar a Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PCdoB vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – A Liderança do Governo vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo vota “não”.
Como vota o PMDB?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “não”.
Como vota o PT, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PT
vota “não” Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT vota “não”.
Como vota o PDT, Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – O PDT acompanha o Senador Eduardo Suplicy e vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PDT acompanha o Senador Eduardo Suplicy e vota “não”.
Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Votação da Emenda nº 301.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi,
um dos autores da proposta de destaque. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Garibaldi Alves, Srªs e Srs. Senadores, o
destaque para votação em separado da Emenda nº
301 é de autoria – é bom que se diga aqui – do nobre
Senador Eduardo Suplicy.
Senador Eduardo Suplicy, a emenda que destaquei e que vou defender é de autoria de V. Exª, que
não só é da Base do Governo como é do Partido do
Presidente. Vamos deixar claro! Senador Eduardo Suplicy, eu gostaria que V. Exª ajudasse os funcionários
do Ipea, para que se possa fazer justiça, antes que a
Base do Governo derrube o destaque. V. Exª precisa
prestar atenção aqui, Senador Suplicy.
No ano de 2007, Presidente Garibaldi, o Ipea
negociou um acordo com a Secretaria de Recursos
Humanos e Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, em relação às carreiras e demais cargos que
comporiam o Plano de Carreiras e Cargos da Instituição. No ano passado e no ano corrente, a Secretaria
de Recursos Humanos declarou, durante as negociações salariais efetuadas com a Afipea que “o Plano
de Cargos e Salários do Ipea já estava resolvido, uma
vez que já havia um acordo entre as instituições.” Tal
acordo foi assinado entre a Diretoria do Ipea e o Secretário de Recursos Humanos, apresentando, inclusive, parecer jurídico, assinado e aprovado. Assinado
e aprovado, Presidente Garibaldi! Após a finalização
do acordo salarial entre o ciclo de gestão e a Secretaria de Recursos Humanos, houve a mudança de
posição do Ministério do Planejamento, sendo que o
órgão declarou-se contrário ao acordo anteriormente
assinado e apresentando uma nova posição, conforme
está na medida provisória.
O rompimento, Senador Romero Jucá, é a comprovação de que os acordos feitos pelos órgãos do
Governo não são cumpridos. Este aqui com o Ipea,
lamentavelmente, chegou a ter um parecer jurídico e
aprovado. E, agora, o rompimento do acordo implicou
a exclusão de grande número de cargos e carreiras
no Ipea, além de instituir faixas salariais extremamente
desvantajosas aos cargos excluídos.
Eu peço às Srªs Senadoras aos Srs. Senadores,
aos Líderes Partidários, que acompanhem o destaque
pela aprovação da Emenda – repito – do Senador
Eduardo Suplicy.
Eu gostaria que S. Exª se pronunciasse também
como autor da emenda.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Senador Flexa Ribeiro fez, com propriedade, a defesa do destaque desta emenda do Ipea.
Em 2007, o Ipea negociou esse acordo. Infelizmente,
acabou não sendo cumprido. Então, a forma de incluir, de acertar essa negociação e de resolver esse
impasse é o acatamento, exatamente, desse destaque
e da emenda.
Por essa razão, nós assinamos o destaque, somos autores do destaque e estamos defendendo, mais
uma vez, o posicionamento em plenário, para que seja
acolhido o destaque e assim se contemple um acordo
que foi assinado, inclusive, com um parecer jurídico
aprovado, conforme documentos encaminhados pelos servidores do Ipea. Essa é a razão de nossa assinatura na apresentação do destaque e nossa defesa
para que o Plenário o acolha e o aprove, resolvendo
esse impasse por meio da votação. Apelamos, mais
uma vez, às Bancadas para que aprovem o destaque
e para que se resolva esse impasse que já se arrasta
há mais de um ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O Partido dos
Trabalhadores segue a posição do Líder do Governo,
Senador Romero Jucá, ressalvado o Senador Eduardo
Suplicy, que é autor de uma emenda e que, portanto,
não seguirá o Partido nesse item. Fica liberado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, agradeço o Senador Tião Viana porque, de
fato, conforme o Senador Flexa salientou, deu parecer
favorável a minha própria iniciativa. Avaliei que era fruto
de um entendimento que o Ministério do Planejamento
tinha tido com o Ipea e, por isso, a apresentei.
O meu voto, neste caso, é favorável, de acordo
com a emenda que apresentei. (Palmas.)
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra o Senador Marconi Perillo.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Flexa Ribeiro acaba de fazer uma defesa importante em relação à aprovação deste destaque. Trata-se
de uma reivindicação, um pleito justo, especialmente
por ser de um dos mais importantes órgãos de uma
das mais importantes instituições para o pensamento
e planejamento estratégico no Brasil.
Aprovar este destaque, Sr. Presidente, será premiar homens e mulheres, que ao longo de anos, de
décadas, têm colaborado para que o Brasil possa ser
um País próspero, têm pensado o Brasil do futuro através de estratégias de planejamento, através de discussões em relação a todas as políticas públicas que vêm
sendo implementadas, mas, principalmente, acerca do
pensamento estratégico para o futuro do País.
Apoiar o Ipea é uma questão de estratégia para
o Brasil. Eu pediria aqui aos Senadores, aos Líderes
que pensassem, refletissem muito antes de dar o voto
contrário a esta emenda porque, senão, estaremos desestimulando em vez de profissionalizarmos e colaborarmos para que o Ipea, com o pensamento daqueles
que ajudam a construir o Brasil, continue fortalecido.
A Bancada do PSDB vota favoravelmente ao
fortalecimento do Ipea, portanto, favoravelmente ao
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador José Agripino, Líder
do Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Ipea é um órgão que, para mim, merece todo
o respeito e toda a consideração, porque é o órgão de
planejamento que há décadas planeja o futuro do País.
É um órgão sério, de gente muito competente, que merece o respeito não da classe política, não do Senado,
não da Câmara, merece o respeito do Brasil.
Muito do que o Brasil é hoje deve-se ao planejamento estratégico, que passa todo pelo Ipea. E o que
esta emenda de autoria do Senador Eduardo Suplicy
objetiva é tornar carreira de Estado não apenas aqueles de nível superior, mas os de nível intermediário do
Ipea. São os planejadores do Ipea, são os pensadores
do País, aqueles que há décadas trabalham o futuro
do Brasil.
Esta é a hora e a vez do Ipea, e o meu Partido vota a favor. O voto do Democratas é “sim” a esta
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas vota “sim”.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda, do
PCdoB.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PCdoB vota “sim”.
Senador Valdir Raupp, do PMDB, que , além de
Líder, é Relator da matéria.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
encaminha pela rejeição e vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela rejeição, pelo “não”.
Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo encaminha o voto
“não”.
Já falou o Líder do PDT?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sobre esta
emenda?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador, Emenda nº 301, destaque da 301.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – A favor, não
é, Senador Romero Jucá?
“Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PDT vota “sim”.
Vamos passar à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A emenda foi aprovada.
Em votação a Emenda nº 415.
Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo,
um dos autores.
Senador Marconi Perillo. (Pausa.)
Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Senador Sérgio Zambiasi. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, estamos
apreciando, nesta oportunidade, o destaque para votação em separado da Emenda nº 415, de autoria do
Deputado João Dado, do PDT de São Paulo.
A medida provisória que promove profundas e importantes reformas na estrutura remuneratória do serviço
público federal, as quais aplaudimos e com as quais nos
solidarizamos, visto que, em nossas constantes manifestações, pautamos por um constante reconhecimento
do trabalho produzido pelos servidores da União, vem
impor a esses mesmos funcionários públicos algumas
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regras que, pela sua inoportunidade e pelo desrespeito
ao acordo firmado com as entidades representativas do
Fisco Federal, o Unafisco, a Fenafisp, a Anfip e a Sinait,
poderão trazer conseqüências mais nefastas à Nação
e nos farão responsáveis por esses erros.
Senador Romero Jucá, todos os destaques dessas emendas que estou defendendo aqui, todos eles
precederam um acordo com o Governo. Eu não entendo
que Governo é este que faz um acordo e depois não
cumpre o acordo que é feito.
Tenho acompanhado a luta incessante do Unafisco Sindical ao promover, cotidianamente, encontro
com as Lideranças desta Casa, tentando corrigir os
termos da Medida Provisória nº 440/2008 de forma que
ela possa cumprir, adequadamente, seus objetivos e
fazer respeitar os termos do acordo firmado em 30 de
julho próximo passado, pelas entidades representativas do Fisco federal, pelo Ministério do Planejamento
e Gestão, pela Secretaria da Receita Federal e pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho.
Embora suas reivindicações sejam plenamente
justas no que tange ao Sistema de Desenvolvimento
da Carreira (Sidec) – e aí, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Presidente Garibaldi Alves, o importante desse
destaque à Emenda nº 415 é que as reivindicações
não terão implicações no Orçamento da União. O Executivo, a Liderança do Governo nesta Casa têm-se
mostrado insensíveis aos reclamos ao anunciar que
apresentarão a este Plenário o texto tal qual veio da
Câmara dos Deputados, ignorando por completo as
correções que foram propostas por meio de emendas
tempestivamente apresentadas e que visam ao aperfeiçoamento do instrumento em apreciação.
Sr. Presidente, não podemos admitir que, pelo menos, alguns absurdos, como a forma de promoção na carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, possam
criar obstáculos que engessarão o órgão, ao impedir a
evolução na carreira a muitos servidores que ficarão sem
promoção na carreira por períodos que poderão atingir
10 anos. Não podemos concordar com a manutenção
de regras para a promoção do auditor-fiscal da Receita
Federal do Brasil, que impõem a participação em cursos
promovidos por escolas do Governo como requisito indispensável e obrigatório à promoção na carreira, conforme
preceitua o § 2º do art. 154 da Medida Provisória, quando
sabemos que o cargo, em inúmeras situações, é exercido em localidades longínquas e em fronteiras, onde o
servidor não terá nunca a oportunidade nem condições
de freqüentar tais cursos, pela inexistência dos mesmos
em localidades próximas e pela impossibilidade de sua
liberação por parte das suas chefias, quase sempre confrontadas com a falta de recursos humanos para o cumprimento de suas obrigações regimentais.
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Como poderá o auditor-fiscal lotado em uma repartição de fronteira vir a apresentar uma produção
acadêmica para efeito de obtenção da pontuação necessária a sua promoção?
A medida provisória, descumprindo o acordo, criou
uma pirâmide na estrutura da carreira, que impedirá
a progressão funcional. O Unafisco, desde a edição
da medida provisória, vem cobrando do Governo as
devidas justificativas que conduziram à elaboração
de tal pirâmide, sem que o Governo tenha justificado ou informado os dados técnicos que forjaram sua
construção. Conforme ajustado nos termos do acordo
assinado com o Executivo, tal disciplinamento deveria
ser baixado posteriormente – Senador Inácio Arruda,
tenho certeza de que V. Exª vai votar com os funcionários, com o Unafisco e o seu partido também –, após
um debate construtivo e adequado entre a administração do Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e a representação classista desses
auditores, coisa que a MP desrespeitou inteiramente
e o Governo se nega a corrigir.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
e o Unafisco Sindical já estão, há algum tempo, empenhados em construir uma Lei Orgânica do Fisco, que
deverá ser apresentada ao Legislativo no início do próximo ano, na qual tais compromissos e disciplinamentos serão oportunamente definidos, não havendo razão
alguma de colocar tais obrigações dentro da presente
Medida Provisória, de forma atabalhoada, com obrigações inadequadas e causadoras de inúmeros questionamentos dentro de sua estrutura funcional.
Nós não poderemos ser cúmplices, Srªs e Srs.
Senadores, dessa agressão aos Auditores Fiscais e à
Nação brasileira. Para corrigir tais equívocos, basta que
sejam suprimidos do art. 154 da Medida Provisória em
apreço os cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil e de Auditor Fiscal do Trabalho, constantes
dos incisos I e II do citado artigo.
Senador Valdir Raupp, Líder do PMDB, apelo a V.
Exª para que faça incluir no relatório que irá ser submetido à apreciação deste Plenário tais correções, de
forma que se chegue a um consenso.
Sr. Presidente Garibaldi Alves, Senador Romero
Jucá, Líder do Governo, eu espero que V. Exª encaminhe o voto da Liderança do Governo pelo atendimento
da Emenda nº 415, por ser de justiça.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, eu queria dizer...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda...
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª me permite?
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu tenho a honra de estar com os Auditores Fiscais
que aqui se encontram, porque tive a felicidade de,
em um bom período, ser Secretário da Receita e sei
o que representa a atividade em pontos de dificuldade
até de locomoção, onde eles trabalham em fronteira e
locais de difícil acesso.
De forma que eu acho que, nos 60 dias posteriores à aprovação desta Medida Provisória nº 440,
nós poderíamos – é uma hipótese – fazer a avaliação,
mas agora não. Não há nem condições, nós temos de
votar a favor da supressão dos arts. 156 e 157 da Medida Provisória, que é o mais justo, o mais correto, e
só faço o protesto contra os Senadores Mário Couto
e Flexa Ribeiro, por não terem permitido que eu assinasse a objeção.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos consultar as Lideranças.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pois não.
Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Estão colocando algumas
questões aqui que não são verdade ou que já estão
esclarecidas.
Quero registrar que o Sidec é o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e avaliação dos servidores
de carreira do setor público federal, carreiras de Estado. Esse sistema está sendo estruturado nesta Medida Provisória. Vai haver um sistema de avaliação. Os
servidores de algumas carreiras disseram que tinham
feito um entendimento com o Governo para que essa
regulamentação fosse feita por decreto.
Eu quero registrar aqui que o Governo está colocando como lei, na Medida Provisória, apenas os
mecanismos que necessitam ser definidos por lei. Os
outros mecanismos, de carreira para carreira, que vão
definir pontuação e tratativas de avaliação serão resolvidos por decreto em debate com as carreiras.
Portanto, o Governo, em nenhum momento, está
descumprindo o que acertou com as carreiras. Por conta disso, não é justo manter uma série de carreiras no
sistema de avaliação do Sidec e retirar os Auditores
Fiscais da Receita Federal. Todos têm de ter o mesmo
tratamento e o mesmo sistema de avaliação.
Por isso, o Governo, mantendo a posição de discutir o detalhamento e fazer por decreto, encaminha
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contrariamente ao destaque que dá tratamento diferenciado aos Auditores da Receita Federal.
O voto, portanto, é “não”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, o voto do Democratas é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O Democratas vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Muito a
contragosto, Sr. Presidente, quero fazer o contraponto
à palavra do Senador Romero Jucá. S. Exª encaminhou o voto “não”, e eu encaminho, entusiasticamente, o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Líder do PMDB e, ao
mesmo tempo, Relator da matéria.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “não”.
Concedo a palavra ao Líder do PSDB.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “sim”, com entusiasmo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vota “sim”, com entusiasmo.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu aguardava apenas que o meu Líder proferisse o seu voto. Como S. Exª não fechou questão, o
meu voto é “sim” ao destaque desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª vota “sim”.
O PDT, do Senador Osmar Dias, como vota?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agora, eu acompanho o Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – S. Exª vota “não”.
O Líder do PP não está presente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vota
com o Bloco.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu estou presente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PP, o PP!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
estou presente, nesse sentido, estou presente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª vota como?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Eu vou votar de acordo com o Líder Romero Jucá,
Sr. Presidente. Contrário.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vota “não” o PT.
Vamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A emenda foi rejeitada.
Votação da Emenda nº 431.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi,
um dos autores do requerimento de destaque.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se da progressão, trata-se da emenda da
Cláusula 7ª, em que serão considerados os resultados
da avaliação de desempenho individual do servidor.
Esta emenda vem na linha da emenda anterior.
Infelizmente, a Liderança do PTB não está em plenário,
e o Líder Cafeteira não autorizou a tomada de posição
de Bancada, mas já estou defendendo a minha posição
e a posição do Senador Tuma. Fomos derrotados na
Emenda nº 415 e estamos, agora, fazendo a defesa
desta presente emenda, Senador Garibaldi.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro,
um dos autores do requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Garibaldi Alves, na mesma linha
das anteriores. Fica até repetitivo. Parece samba de
uma nota só. Todos os acordos que foram firmados
anteriormente entre as entidades e o Governo estão
negados hoje pela Base do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é
verdade.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não é
verdade, não, Senador Jucá. V. Exª tem manifestado
voto contrário a todas as emendas que foram destacadas. Acho até, Senador Garibaldi, que é uma operação
orquestrada do Governo.
Senador José Agripino, Senador Marconi Perillo,
creio que o Governo está fazendo uma operação orquestrada. Nesse caso do destaque à Emenda nº 431,
de autoria do Deputado João Dado, o interessante,
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Senador Presidente, é que as emendas são todas
dos Partidos da Base do Governo. Não foi a Oposição
que fez as emendas. E a Oposição vem defender as
emendas da Base do Governo, que vota contra depois
de ter feito um acordo para que fossem atendidas às
justas reivindicações.
A redação original do art. 155 da MP nº
440, que se propõe a modificação, não estabelecem esses direitos previamente firmados no
acordo, aos Auditores Fiscais, pois 24 meses
não foi acordado com o interstício mínimo para
a progressão, mas o prazo máximo.
Também os que obtiveram a nota de
avaliação intermediária, pelo acordo, deverá
obrigatoriamente adquirir o direito à progressão em 18 meses.
O modo como a redação original se encontra afronta não apenas o acordo, como
também afronta a própria lógica: ora, se a
lei estabelecer apenas os “tempos mínimos”
para que o Auditor Fiscal progrida na carreira,
então poderá inexistir norma infralegal que limite os “tempos máximos”, podendo estes se
estender a toda a vida funcional do Auditor
Fiscal, uma flagrante injustiça e inconstitucionalidade. (sic)
Tenho certeza de que o Senador Romero Jucá,
como Líder do Governo, encaminhará pela aprovação
o destaque à Emenda nº 431.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Consulto as Lideranças sobre como votam.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
contra, “não”, porque se trata de mais uma emenda
que fura o sistema de avaliação e desenvolvimento
dos servidores de carreira, o Sidec.
Portanto, a Liderança do Governo encaminha o
voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo vota “não”.
A Liderança do DEM?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – PSDB?
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
Senador Osmar Dias, como vota o PDT?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Vota “não”,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vota “não”.
Senador Valdir Raupp, como vota o PMDB?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Valdir Raupp vota “não”.
O PCdoB vota “sim”?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – “Sim”, o PCdoB.
O PT, como vota?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT vota “não”.
Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – O voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Geraldo Mesquita vota “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, o
voto é simbólico, Sr. Presidente. É por Partido. E foi
rejeitada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A matéria foi rejeitada.
Votação do destaque para a Emenda nº 515.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, ao
Senador Sérgio Zambiasi, ao Senador Mário Couto e
ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Que abre
mão do discurso.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Que abre mão da palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Desde
que o Senador Romero Jucá encaminhe favoravelmente. Vai encaminhar, Senador?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O encaminhamento é “não”, Sr. Presidente.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Então,
vou ter que falar, Sr. Presidente. Até porque fui aqui
orientado que o Senador Romero Jucá está fazendo
um chicana no pronunciamento dele, porque ele sabe
que os critérios propostos pelo Governo não atendem
aos funcionários da Unafisco, dos auditores fiscais, que
estão solicitando que sejam atendidos dentro do que
eles negociaram com o Governo e não com o que o
Governo pretende fazer. O Senador Romero Jucá tem
plena consciência de que isso não vem ao encontro
do interesse do funcionalismo.
Ele, como Líder do Governo, está tentando passar para seus pares uma orientação que é incorreta,
e lamento isso.
Novamente, Presidente Garibaldi Alves:
A presente emenda tem por objetivo adequar o texto da Medida Provisória ao acordo
firmado entre as entidades representativas
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil com os Auditores Fiscais do Trabalho
e o Poder Executivo, que diz que o desenvolvimento na carreira se dará por sistema cuja
forma, condições e critérios gerais serão definidos em regulamento.
Senador Garibaldi Alves acordo com este Governo não tem mais validade, não é honrado quando
vem ao Plenário? Parece-me que tudo que estamos
discutindo aqui foi firmado entre a Receita Federal, o
Ministério do Planejamento e os funcionários assinaram o acordo, feito por escrito, e, agora, está sendo
tudo descumprido.
Peço às Lideranças que encaminhem o voto “sim”,
mantendo a Emenda nº 515.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS (DEM – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O
Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas vota “sim”.
Como vota o PMDB, Senador Valdir Raupp?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – A Liderança do Governo encaminha o voto “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Liderança do Governo vota “não”.
Como vota o PDT. Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PDT
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PDT vota “não”.
Como vota o PT, Senador .Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PT
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT vota “não”.
Como vota o PSB, Senador Renato Casagrande?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – “Não”.
A matéria está rejeitada.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PSOL
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSOL vota, heroicamente, “sim”.
Votação da Emenda nº 571.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Última
emenda, não é?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Última, não; ainda há a 572.
Penúltima emenda, destacada.
Concedo a palavra ao Senador José Nery, um
dos autores da Emenda nº 571. (Pausa.)
Senador José Nery abre mão da palavra?
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço
a V. Exª. O Senador José Nery não abriu mão.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Não abriu mão?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ele apenas acabou de chegar. Ele está se localizando aqui.
E vai defender também o destaque à Emenda nº 571,
de autoria do Senador Romero Jucá!
Senador Romero Jucá, a emenda é de sua autoria.
V. Exª vai votar contra? Não acredito! Eu não acredito!
Quero assistir. Senador Romero Jucá, quem lhe pediu
para votar contra sua própria emenda?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu mesmo.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª?
Não diga isso.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos
discutir aqui.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vamos
discutir.
É um caso inédito: o Parlamentar votar contra sua
própria proposta. Eu nunca vi isso. Vou assistir hoje
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, se o Senador Flexa parar de fazer bravata, eu
vou explicar por que essa emenda foi feita.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não é
bravata. Estou espantado, Senador Romero Jucá. V.
Exª propõe uma emenda e agora vai falar contra a
emenda. Não tenho nem o que falar, Presidente. Peço
aos Senadores que votem a favor do Senador Romero
Jucá, que propôs a Emenda nº 571 e para a qual eu,
entre outros Senadores, pedi destaque.
O que diz a emenda? A Medida Provisória nº
434, de 2008 criou as carreiras e os cargos de oficial
técnico de inteligência e agente técnico de inteligência,
esses ainda vagos. As atribuições relativas a esses cargos, imprescindíveis à atividade de inteligência, já são
exercidas pelos servidores dos grupos de informação e
apoio. Caso contrário, a Abin, Senador Romero Jucá,
não cumpriria sua missão constitucional como órgão
de Estado. Logo, a presente emenda justifica-se.
Parabéns a V. Exª que a apresentou essa emenda.
É necessário dar tratamento igualitário aos servidores
de nível superior e intermediário dos grupos de informação e apoio, que desempenham atribuições correlatas às dos cargos recém-criados, da mesma forma
que foi dado aos ocupantes dos cargos de analista
de informação e assistente de informação, que têm
vencimentos equiparados aos dos cargos de oficial
de inteligência e de agente de inteligência, criados na
mesma medida provisória em razão da similaridade
de atribuições.
Agora quero ouvir o contraditório do autor da
emenda, Senador Romero Jucá.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador José Nery, um dos
autores do requerimento.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, esta emenda que foi proposta
pelo Senador Romero Jucá, na verdade, foi fruto de
um acordo feito aqui quando da tramitação de uma
MP anterior, quando ficou demonstrado, por meio do
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depoimento e levantamento de informações de vários
servidores da Abin, que havia um descompasso entre servidores com igual função e atribuição, porém
notada a necessidade de adequação desses cargos
de oficial técnico de inteligência e de agente técnico
de inteligência para que houvesse compatibilidade
não só especialmente salarial, mas principalmente
de atribuições.
Nesse sentido, foi feito um acordo de que o Líder
Romero Jucá participou em que deveriam ser tratadas
e equiparadas essas funções de modo a corrigir distorção grave, inclusive do ponto de vista interno, das
relações internas de atribuições dessas funções.
Portanto, como o Senador Romero Jucá propôs
a emenda, eu queria apelar a S. Exª para que (sendo
autor desta iniciativa, fruto de um acordo aqui celebrado) agora o honre, garantindo que aqui, como está demonstrado, e pelo que entendi, Senador Romero Jucá,
não haverá aumento de despesa. O que haveria seria
apenas a adequação de função para o pleno exercício de atividade, no âmbito da Abin, sem prejuízo das
suas atribuições mais gerais. Portanto, rogo a V. Exª
que aquele acordo feito com os servidores da Abin seja
respeitado, seja encaminhado. Agora, temos a oportunidade, o Senado como um todo, de votar a favor e,
assim, corrigir as injustiças, em função das quais os
servidores vêm exigindo uma adequação.
Espero o voto favorável do Plenário para que a
emenda seja acatada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria que os
Senadores e Senadoras prestassem atenção, inclusive
o Senador Flexa Ribeiro, que fica desatento durante
as sessões e esquece o que aconteceu nas sessões
anteriores, distorce as palavras e os entendimentos.
Sr. Presidente, esta matéria e a seguinte a ser
votada são duas emendas assinadas por mim e tratam de questões relacionadas aos servidores da Abin.
Essa matéria foi discutida em outra medida provisória
que analisamos aqui. Naquele momento da discussão,
como não era possível atender o pleito, porque íamos
rejeitar, fiz o compromisso aqui não de aprová-lo em
outra medida provisória – podem pegar o texto dos
Anais desta Casa –, mas fiz o compromisso de apresentar uma emenda, para que pudéssemos continuar
discutindo junto ao Governo e, se possível, atender aos
servidores da Abin. Técnicos e servidores administra-
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tivos querem o quê? Querem participar da carreira de
Estado como os outros servidores enquadrados da
Abin. Esse é o pleito.
Pois bem, assinei as duas emendas. Tratei no
Governo. O General Félix, Chefe do Gabinete Institucional, trabalhou dentro do Governo também (dou este
testemunho e este depoimento) tentando resolver. Todos os pareceres, tanto do Ministério do Planejamento
quanto da Casa Civil foram de que essa mudança seria
inconstitucional. Por isso ela não pôde ser feita.
Então, quero aqui registrar que não estamos
descumprindo nenhum entendimento. Que o entendimento meu foi assinar a emenda e procurar discutir. Fiz
reunião no meu gabinete, tentei resolver. Infelizmente,
não é possível atender.
Como não é possível atender, a orientação que
darei aqui é contrária, mesmo tendo assinado a emenda para discussão. Quando assinei a emenda deixei
muito claro aqui no plenário que não havia compromisso de mérito, porque eu não poderia assinar uma
emenda com compromisso de mérito de algo que eu
estava retirando na medida provisória anterior. Honrei
o meu compromisso. Tratei dessa questão.
E o Senador Flexa Ribeiro tem que prestar atenção mais nas coisas, quando fizermos entendimento
aqui, para não levantar questões que não são verdadeiras, Sr. Presidente.
Então, a orientação do Governo é “não”, infelizmente, tanto nesta emenda quanto na emenda seguinte,
que também será votada e é de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A sessão fica prorrogada por mais 45 minutos.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior, para falar pelos Democratas.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
O Democratas vota “sim” à emenda Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas votam “sim”.
Com a palavra o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PDT fica com a orientação do Senador Romero Jucá,
contra a emenda do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – PSDB,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota...
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Aqui,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Eu quero apenas dizer ao nobre Líder Romero Jucá que eu
estou sempre atento às sessões do Senado Federal.
E mais atento ficarei quando os acordos forem acordados pelo Senador Romero Jucá, porque já não é a
primeira vez que se faz um acordo e o Senador Romero Jucá, depois, leva algum tempo para cumpri-lo
ou ele cai no esquecimento.
Eu tenho a maior estima pelo Senador Romero
Jucá, mas a informação que eu tenho é que o Ministério do Planejamento reconhece – é a informação que
eu tenho. V. Exª aqui é do Governo, não sou eu – a
justiça do pleito.
Eu quero encaminhar o voto, de forma atenta,
à Emenda nº 515, favoravelmente à Emenda Romero Jucá.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Eu queria dizer
que eu estava naquele canto, Senador Flexa, Senador
Jucá, que foi chamado por mim para tentar ver se viabilizava, realmente, um acordo dentro das reivindicações
corretas, honestas que estavam sendo feitas.
Eu falei também com o General Félix, Ministro de
Assuntos Institucionais, que disse que ia procurar, eu
falei com o Paulo Lacerda – ainda como Diretor, antes
de ele ser afastado, temporariamente, da direção – e
que se comprometeram a lutar por ela, porque é justa,
correta e honesta. Então, termos de votar a favor. O
Governo que diga que é inconstitucional. Não seremos
nós que vamos rejeitar uma emenda que traz a eqüidade da reivindicação que é feita. E o Senador Flexa
Ribeiro prestou explicações ao Senador José Nery.
Acho que não tenho de explicar mais, porque isso
já foi feito. Mas sou favorável à emenda por todas as
razões e discussões que tivemos aqui várias vezes,
inclusive em meu Gabinete.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Como vota a Bancada do PMDB, Senador
Valdir Raupp?
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “não”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas uma correção. A Emenda Romero Jucá não é a
Emenda 515, e sim a Emenda nº 571. Eu me enganei
ainda há pouco.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Renato Casagrande... O PSB vota
“não”.
Senador José Nery, apenas o encaminhamento.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PSOL
encaminha favoravelmente à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Obrigado, Senador José Nery;
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Eduardo Suplicy, pelo PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PT
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A emenda está rejeitada.
Vamos à Emenda nº 572, a última.
Concedo a palavra ao Senador José Nery, um
dos autores do requerimento de destaque.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É a mesma matéria, Sr. Presidente. Muda apenas a categoria
para a dos servidores intermediários.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trata-se da mesma matéria. Só
mudam os servidores e os cargos, servidores do Grupo
de Apoio e Informações da Agência Brasileira de Inteligência que fazem jus à gratificação de Desempenho
de Atividades de Informações e Inteligência.
Sr. Presidente, o mérito, é o mesmo da emenda
anterior. Portanto, nós encaminhamos o voto favorável, porque, como disse o Senador Romero Jucá, o
compromisso que houve – claro – foi de apresentar a
emenda. Mas essa disposição, a meu ver, deveria conter
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a disposição de encontrar todas as formas possíveis
para acatar a reivindicação, tendo em vista que se trata apenas de adequação desses servidores às suas
respectivas funções, sem que isso possa gerar despesa a mais para o Governo. Portanto, Sr. Presidente,
o PSOL encaminha favorável à aprovação da emenda
de autoria do Senador Romero Jucá, para resgatar o
compromisso feito com os servidores da Abin.
Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, não é para encaminhar favoravelmente
ao destaque do Senador Nery, com o qual estou de
acordo, mas é para registrar que foi votada em bloco
e rejeitada uma emenda muito importante que tratava
do art. 3º. Essa emenda buscava dar solução a um
problema gerado com a Super Receita, que incluiu
em carreiras típicas de Estado também, durante essa
discussão, os profissionais de saúde e os engenheiros
de segurança de trabalho.
Então, os médicos e os engenheiros de segurança
do trabalho foram levados a essa situação e aí exigido
que esses profissionais tivessem dedicação exclusiva.
Mas veja, Sr. Presidente, esses profissionais, segundo
o Senador Raupp, estão absolutamente amparados.
Portanto, eu estou fazendo esse registro para
que a gente possa assegurar que os profissionais de
segurança do trabalho, sejam médicos, sejam engenheiros, que não têm compatibilidade de horário, não
possam ser prejudicados nas suas atividades, sejam
elas públicas ou privadas, porque, no caso da dedicação exclusiva, estende do público para o privado. Você
não pode terminar o seu trabalho de médico de segurança do trabalho e, em seguida, ir para a sua clínica,
fazer o seu trabalho de profissional médico.
É uma aberração que vem no texto. Infelizmente se manteve, porque o requerimento foi votado em
bloco. Então, é preciso nós fazermos a discussão. O
Senador Raupp já disse que tem disposição, o Senador Romero Jucá está colocando também aqui a sua
disposição, para que a gente possa assegurar que a
emenda que foi feita lá na Câmara, Senador Romero
Jucá – porque foi feita uma emenda na Câmara –, dê
estas garantias: de que esses profissionais não serão
prejudicados.
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E eu digo isso, porque lá no meu Estado, com
base na medida provisória, profissionais já estão sendo chamados para escolher: ou ficam na delegacia do
trabalho, dando uma carga horária de oito horas diárias,
ou fazem a dedicação exclusiva, para poder garantir só
o trabalho na delegacia regional do trabalho, ou então
fazem a opção pelo seu trabalho de clínica, pelo seu
trabalho de profissional médico.
Então, acho que isso é algo absolutamente equivocado, que precisamos garantir que seja corrigido.
Vai ser uma estupidez mandarmos esta matéria deste
jeito para o Governo, porque vai gerar uma demanda
judicial, sem dúvida. Não é possível que estejamos
trabalhando para gerar demanda judicial, o tempo inteiro, no Congresso Nacional.
Por isso, quero ficar com o compromisso do Senador Romero Jucá e do nosso Relator Raupp, que
viu a emenda feita na Câmara e assegura que aquela
emenda resolve. Então, se isso resolve, nós vamos
esperar que esses profissionais não sejam prejudicados ou que não tenham que recorrer ao Judiciário para
verem sua situação resolvida.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, para discutir.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Líder Romero Jucá.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Votação
nominal, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Nós
votamos contra, Sr. Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Votação
nominal, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós votamos contra, Sr. Presidente, e quero registrar...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Votação
nominal, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Flexa Ribeiro, peço a V. Exª que ouçamos o Líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Quero
registrar ao Senador Inácio Arruda que nós estamos
à disposição. Sr. Presidente, contrário.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder do Governo recomenda o voto contrário à emenda.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O
PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Democratas vota “sim”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Com
apoiamento nosso, Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Verificação de quórum, Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, sou autor desses dois últimos votos em
separado, em conjunto com o Senador Flexa, em relação às Emendas nºs 571 e 572. O voto é “sim”. E nós
estamos apoiando o pedido de verificação de quórum
do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não tem
uma hora já, Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já passou uma hora, Presidente. Verificação de quórum, votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Já passou?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Realmente, o tempo, para mim, não passa,
ouvindo V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É verdade, Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Em votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Em votação.
As Srªs e os Senadores que a aprovam...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Votação
nominal, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Aí, meu
filho, deixa anunciar... Quer que eu peça verificação
para você? Eu peço. Calma!
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – ...permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Peça
agora, vá.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Votação
nominal, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – Votação nominal.
Requerem a votação nominal os Senadores Flexa Ribeiro, Senador Marconi Perillo, Senador José
Agripino, Senador Antonio Carlos Júnior e Senador
José Nery.
Vamos preparar o painel.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. P Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Os
Democratas votam “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. P Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a orientação do Governo é “Não”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN, Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Peço aos
companheiros do Partido que estão fora do plenário
que venham para votar e o voto é “Sim”.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. P Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O
PMDB vota “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – O PMDB vota “Não”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PSDB
vota “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – O PSDB vota “Sim”.
O PDT vota segundo o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Vota “Não”,
Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PT
vota “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias.
PMDB – RN) – O PT, segundo o Senador Suplicy,
vota “Não”.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PSOL
vota “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Dias. PMDB
– RN) – O PSOL vota “Sim.
Concedo a palavra ao Senador Raimundo Colombo.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero encaminhar à Mesa um requerimento propondo a
criação da Comissão Temporária Externa, a fim de averiguar, in loco, a situação do Estado de Santa Catarina,
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visando encaminhar medidas a serem tomadas para
minorar os efeitos da situação de calamidade pública
decorrente das chuvas das últimas semanas.
Hoje, já houve uma ampla exposição aqui, mas,
para o senhor ter idéia, na hora em que estávamos
apresentando a nossa exposição, às duas horas da
tarde, havia 65 mortos; depois, o número chegou a 74;
e, agora, segundo os últimos dados da Defesa Civil,
já são 84 óbitos.
Então, encaminho à Mesa requerimento assinado
por cerca de 30 Srs. Senadores – inclusive, para nossa
honra, por V. Exª – propondo a criação de uma Comissão de cinco Senadores, para acompanhar, propor e
buscar as soluções para que possamos amenizar e resolver muitos dos problemas que estão ocorrendo lá.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Raimundo Colombo encaminha à
Mesa requerimento solicitando uma Comissão Especial a
fim de acompanhar as providências visando socorrer as
vítimas das enchentes no Estado de Santa Catarina.
Faço um apelo aos Senadores e às Senadoras
para que compareçam ao plenário, a fim de que possam votar o último destaque de emenda desta Medida
Provisória nº 440.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero novamente registrar que a Liderança do
Governo encaminha o voto “Não” para os Senadores
e as Senadoras que estão chegando.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo encaminha o voto
“Não”.
Faço um apelo aos Srs. Senadores para que
compareçam ao plenário a fim de participar do processo de votação.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Partido da República acompanha a orientação do Governo e vota “Não”.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP acompanha a orientação
do Governo e vota “Não”.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Garibaldi, quero
registrar com alegria e satisfação a decisão tomada

Quarta-feira 26

117

47741

pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, no
dia 15 de novembro – e quis o destino que fosse em
Natal, essa grande capital do Rio Grande do Norte –,
no 20º Congresso Nacional da Ordem dos Advogados
do Brasil, de conceder Anistia ao ex-Presidente João
Goulart, o Jango.
Foi uma anistia justa e histórica. Anistia e reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de fazer justiça a um Presidente da República, a um grande
brasileiro que foi vítima do golpe militar em 1º de abril
de 1964. Eu não poderia deixar passar em branco, no
Senado da República, a decisão do Ministério, o reconhecimento do Governo do Presidente Lula, do Ministro
Tarso Genro, mas, fundamentalmente, da Ordem dos
Advogados do Brasil, porque essa decisão foi tomada
no seu vigésimo congresso.
Penso que foi tarde, mas foi uma medida justa
o Estado brasileiro anistiar esse grande brasileiro que
morreu no exílio e que saiu da Presidência da República por conta de um golpe militar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Peço aos Senadores que compareçam ao
plenário a fim de que possamos dar continuidade à
sessão e à votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma convocação
aos companheiros do Democratas que se encontram
na Casa, em gabinetes ou em outras dependências,
para que venham ao plenário, pois faltam 7 votos para
garantir o quorum, a fim de que possamos apreciar
esse último destaque, essa última emenda. E o voto
do Democratas é “Sim”, a favor do destaque.
Voto “Sim”.
E quero apenas comunicar que o Senador Heráclito está vindo e, com S. Exª, serão 40 presentes.
Mais um e se garante o quorum.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Paulo Paim também não votou...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O quórum
já estaria garantido. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Paulo Paim, V. Exª ainda não votou?
(Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pode
abrir, Sr. Presidente. Já temos 41 presentes. Com V.
Exª, são 42. Temos excesso. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação da emenda.
Antes de dar continuidade, temos de apurar a
votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 17 Srs. Senadores; e, NÃO, 23.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 41.
Fica rejeitada a Emenda de nº 572.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com
emendas destacadas, ficam prejudicadas a Medida
Provisória e as demais emendas a ela apresentadas.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da matéria que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, rogo a V. Exª considerar meu
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voto “sim”. Eu ainda estou caminhando lentamente e
não deu tempo de chegar ao plenário. Peço sua compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O voto “sim” de V. Exª constará em ata.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens transferidos:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 28, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008, que dispõe
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sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Oficial de Chancelaria
e de Assistente de Chancelaria, de que trata
o art. 2º da Lei no 11.440, de 29 de dezembro
de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de
1998, dos cargos do Grupo Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo – Grupo DACTA, de
que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro
de 2002, dos empregos públicos do Quadro
de Pessoal do Hospital das Forças Armadas
– HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15
de maio de 2001, da Carreira de Supervisor
Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 9.620,
de 2 de abril de 1998, das Carreiras da Área
de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº
8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras e Cargos da Fundação Oswaldo Cruz
– FIOCRUZ, de que trata a Lei nº 11.355, de 19
de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano
Especial de Cargos do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de
que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de
2005, da Carreira da Seguridade Social e do
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito
Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de
julho de 2002, do Plano Especial de Cargos da
Superintendência da Zona Franca de Manaus
– SUFRAMA, de que trata a Lei nº 11.356, de
19 de outubro de 2006, do Plano Especial de
Cargos da Empresa Brasileira de Turismo –
EMBRATUR, de que trata a Lei nº 11.356, de
19 de outubro de 2006, do Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo, de que trata a
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do
Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, de
que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de
2005, da Gratificação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União
-GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13
de janeiro de 2005, das Carreiras da área de
Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410,
de 11 de janeiro de 2002, do Plano Especial
de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
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2006, das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e do
Plano Especial de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006,
dos Juízes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do
Índio – FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, de
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro
de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 19
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e
Cargos do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI, de que trata a Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006, da Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de
1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano
Especial de Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, de que
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de
2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que
trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,
da Tabela de Vencimentos e da Gratificação
de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários, de que trata a Lei nº
10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária -GDATFA, de que
trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da
Gratificação de Desempenho de Atividade de
Perito Federal Agrário-GDAPA, de que trata a
Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da
Gratificação de Desempenho de Atividade de
Reforma Agrária-GDARA, de que trata a Lei nº
11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação
de Desempenho da Carreira da Previdência,
da Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras e Planos Especiais de Cargos
das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003,
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9
de junho de 2004, e 11.357, de 19 de outubro
de 2006, da Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal-GSISTE, de
que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de
2006; dispõe sobre a instituição da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos
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e Radiofármacos-GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática– GSISP, da Gratificação Temporária
de Atividade em Escola de Governo-GAEG e
do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe
sobre a remuneração dos beneficiados pela
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe
sobre a estruturação da Carreira de Médico
Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro Chagas e do Centro
Nacional de Primatas e do Plano Especial de
Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura
a Carreira de Agente Penitenciário Federal,
de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003; cria as Carreiras de Especialista
em Assistência Penitenciária e de Técnico de
Apoio à Assistência Penitenciária; altera as
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355,
de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de
novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio
de 2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006,
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001,
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, de
19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de 2005,
10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de
29 de julho de 2005, 11.319, de 6 de julho de
2006, 10.855, de 1º de abril de 2004, 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, 10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16 de junho de 2004,
10.484, de 3 de julho de 2002, 10.550, de 13
de novembro de 2002, 10.871, de 20 de maio
de 2004, 10.768, de 19 de novembro de 2003,
10.882, de 9 de junho de 2004, 11.526, de 4
de outubro de 2007; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
9.028, de 12 de abril de 1995, 9.657, de 3 de
junho de 1998, 10.479, de 28 de junho de 2002,
10.484, de 3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de
novembro de 2002, 10.882, de 9 de junho de
2004, 10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046,
de 27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344,
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de
2006; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 441, de 2008).
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 29, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe
sobre as operações de redesconto pelo Banco
Central do Brasil, autoriza a emissão da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 442, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
20.11.2008)
Prazo final: 4.12.2008
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição.)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 375 do Regimento Interno.)
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2008
(nº 3.452/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a criação da Carreira de Desenvolvimento de
Políticas Sociais, sobre a criação de cargos de
Analista Técnico e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
sobre a transformação de cargos na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de
2004, para adaptar os quantitativos de cargos da
ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de
2007, que dispõe sobre a Carreira de Analista de
Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de provimento efetivo de Especialista em Infra-Estrutura
Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro
de 2007, para prever a fórmula de pagamento
de cargo em comissão ocupado por militar, e a
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 (nº
2.105/2007, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que institui o Regime
de Tributação Unificada – RTU, na importação,
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por via terrestre, de mercadorias procedentes do
Paraguai; e altera as Leis nºs 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sacoleiro.)
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.125, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que aprova a programação monetária relativa
ao quarto trimestre de 2008.
7
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 30, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica
Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem participação em instituições financeiras
sediadas no Brasil; altera as Leis nºs 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de
abril de 2004, e 11.774, de 17 de setembro de
2008; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 443, de 2008).
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008
8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008
Medida Provisória nº 444, de 2008, de
autoria do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos à República de Cuba, à
República do Haiti, à República de Honduras
e à Jamaica.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2003, tendo como primeira signatária
a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação
ao art. 193 da Constituição Federal (que trata
da ordem social).
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de Subemenda que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o artigo 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no
exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
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Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto do
parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda,
que oferece.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da
Constituição Federal (determina o voto aberto para a perda de mandato de Deputados e
Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007 (nº 6.645/2006, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo único ao art.
175 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil, e dá nova redação ao
art. 62 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966,
que organiza a Justiça Federal de 1ª (primeira)
instância, e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 994, de 2007, e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Álvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de Subemendas que apresenta.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 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.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 3, de 2001;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador
José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis
anos a idade para imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia, Relator: Senador Demóstenes Torres,
favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das
demais matérias que tramitam em conjunto,
com votos contrários dos Senadores Sibá
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado,
do Senador Aloizio Mercadante e da Senadora Patrícia Saboya.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 3, de 2001;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº
18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº
3, de 2001, tendo como primeiro signatário o
Senador José Roberto Arruda, que altera o
art. 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº
26, de 2002, tendo como primeiro signatário
o Senador Íris Rezende, que altera o art. 228
da Constituição Federal, para reduzir a idade
prevista para a imputabilidade penal, nas condições que estabelece.
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21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº
90, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo
único no art. 228, da Constituição Federal, para
considerar penalmente imputáveis os maiores
de treze anos que tenham praticado crimes
definidos como hediondos.
22
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
9, de 2004, tendo como primeiro signatário o
Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao art. 228 da Constituição Federal, para
determinar a imputabilidade penal quando o
menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
23
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003
(nº 2.820/2000, na Casa de origem), que altera os
arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro
de 1971 (dispõe sobre a administração e o conselho fiscal das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Or-
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dem dos Advogados do Brasil – OAB. (prescrição em cinco anos de ação de prestação
de contas do advogado para o seu cliente, ou
de terceiros por conta dele).
Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334,
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de fabricação e comercialização de lâmpadas incandescentes para uso
em tensões de valor igual ou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99,
na Casa de origem), que veda a exigência de
carta de fiança aos candidatos a empregos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem), que altera o § 2º do art.
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde (acrescenta o
planejamento familiar nos casos de cobertura
dos planos ou seguros privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem), que altera o § 2º do art.
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde (acrescenta o planejamento
familiar nos casos de cobertura dos planos ou
seguros privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
Casa de origem), que altera o inciso XIII do caput
do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998 (inclui as normas técnicas como obras protegidas pela legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação aos
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a
autenticidade de peças oferecidas para prova
no processo trabalhista e sobre o cabimento de
recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável, sob nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 1º da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas relações de trabalho.
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Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003,
na Casa de origem), que denomina “Rodovia
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
entre a cidade de Cáceres-MT e a fronteira
com a Venezuela.
Parecer sob nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Mão Santa, favorável com a
Emenda nº 1-CE, que oferece.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003,
na Casa de origem), que denomina “Aeroporto
Internacional de Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, o aeroporto da cidade de Macapá,
Estado do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2008
(nº 6.981/2006, na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que assegura às famílias
de baixa renda assistência técnica pública e
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei nº
11.124, de 16 de junho de 2005.
35
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº 518/2008,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre a República Federativa do Brasil
e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento
Recíproco de Carteiras de Habilitação, assinado
em Madri, em 17 de setembro de 2007.
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Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador César Borges.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 142, de 2005, de iniciativa da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – Desmanche, que altera a redação do art. 126 da Lei
nº 9.503, de 24 de setembro de 1997, renumera
e altera o seu parágrafo único, passando-o para
§ 1º e acrescenta os § 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e
9º, instituindo ainda, os arts. 126-A e 126-B.
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007.)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
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que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, fichas ou registros
por período superior a cinco anos.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH
(Substitutivo), que oferece.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 9, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria
do Senador Flávio Arns, que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de
qualidade da oferta de educação escolar para
crianças de cinco e seis anos de idade.
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Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
nº 226, de 2006, de iniciativa da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipifica as condutas
de fazer afirmação falsa ou negar a verdade,
na condição de indiciado ou acusado, em
inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador
Alvaro Dias.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, para introduzir critérios relacionados com as mudanças
climáticas globais no processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos com horizonte
de operação superior a vinte e cinco anos.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças

NOVEMBRO 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2008

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão (RCE) (unidade padrão de redução de emissão de gases de efeito estufa).
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 34, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que dispõe sobre a concessão
de subvenção à implementação de Servidão
Florestal, de Reserva Particular do Patrimônio
Natural e de reserva legal, e sobre a possibilidade de recebimento da subvenção na forma
de abatimento de dívidas de crédito rural.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 35, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que altera dispositivo da Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, para viabilizar o
acesso, ao Sistema Elétrico Interligado Nacional,
dos autoprodutores de energia elétrica.
47
PARECER Nº 106, DE 2008
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.
48
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora
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Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma
vez que o prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos encontra-se esgotado. (Fixação
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade).
49
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
50
REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas
– MG, pela falta de ética e compromisso moral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares
contra homens que agrediram ou ameaçaram
suas companheiras.
Parecer favorável, sob nº 618, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
51
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Senador
Eduardo Azeredo, em razão de correspondência por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política
Externa do Presidente da República, relativa
ao pronunciamento do Senador na sessão do
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Senado no último dia 11 de junho, sobre a mudança de opinião do Presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC).
52
REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de congratulação ao governo
colombiano, aos familiares e ao povo colombiano pela libertação da ex-senadora e excandidata presidencial Ingrid Betancourt, de
onze militares colombianos e três soldados
americanos, que estavam em poder das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc),
e que este acontecimento seja utilizado como
marco para o estabelecimento de um processo
de paz e resolução pacífica do conflito armado
vivenciado pelo país irmão.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação os Requerimentos nºs 1.467,
1.468, 1.469, 1.470, 1.475, 1.476 e 1.478, de 2008,
lidos anteriormente.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou conceder a palavra ao Senador Valter
Pereira.
Antes, porém, peço para ler e submeter à votação
requerimento do Senador Raimundo Colombo sobre a
representação do Senado que ele solicita seja constituída para acompanhar as providências diante das
enchentes naquele Estado.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.483, DE 2008
Requer a criação de Comissão Temporária Externa a fim de averiguar, in loco,
a situação do Estado de Santa Catarina visando encaminhar medidas a serem tomadas para minorar os efeitos da situação de
calamidade pública decorrente das chuvas
das últimas semanas.
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Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do
inciso II do art. 74, combinado com o art. 75, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de comissão temporária externa, composta por cinco senadores
para acompanhar, in loco, a gravidade da situação do
Estado de Santa Catarina a fim de encaminhar medidas
a serem tomadas para minorar os efeitos da situação
de calamidade pública decorrente das chuvas das últimas semanas. Tal comissão também poderá propor
medidas ao Congresso Nacional que viabilizem a reconstrução da infra-estrutura do estado.
Justificação
O Estado de Santa Catarina está sofrendo com
um dos piores desastres naturais que se registou em
nosso estado. Em alguns casos, o nível de chuva registrado em um único dia correspondeu ao equivalente
a quatro vezes o que deveria ocorrer no mesmo mês!
Vejamos a situação: pelo menos 65 mortos, 43 mil pessoas obrigadas a abandonar suas casas, oito cidades
ilhadas, famílias sem comida, água e luz. Os moradores
de Santa Catarina não param de contabilizar os estragos provocados pela chuva na pior enchente desde
1974, quando 199 pessoas morreram. Em 1984, foram
dois mortos e mais de 155 mil desabrigados.
Segundo a Defesa Civil do Estado, os deslizamentos de terra, que ocorrem desde a última sexta-feira
principalmente no vale do Itajaí, provocaram a maioria
das mortes. Dos 43 mil desabrigados, 28.543 estão na
casa de parentes e outros 14.561, em abrigos montados de emergência. Números que não param de mudar.
Pelo menos 1,5 milhão de pessoas foram atingidas no
estado – cerca de 25% da população. Em Blumenau,
onde morreram 13 pessoas e há 20 mil desalojados, os
moradores estão sem fornecimento de água potável e
já há sinais de desabastecimento de alimentos.
Essa situação crítica faz com que, apesar de o
governo do estado ter mobilizado todo o seu aparato
de segurança e defesa civil, os recursos públicos e privados para resistir à crise estão se exaurindo. Como
senador por Santa Catarina, e ciente do Senado Federal ser a instituição republicana que representa a
federação, solicito a criação desta Comissão Externa
que servirá para informar a esta Casa a real situação
do meu estado, bem como poder propor medidas efetivas para ajudar o povo catarinense.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Raimundo Colombo.
(firmam os signatários das folhas em anexo)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação o requerimento de autoria do Senador Raimundo Colombo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.484, DE 2008
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que
seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para que envie, no estrito prazo
constitucional, as seguintes informações, acompanhadas dos documentos comprobatórios:
1) quantidade de cargos criados, bem
como a quantidade de vagas criadas, a partir
de 2003 até esta data, indicando o documento
legal em que foi apoiada a criação;
2) o custo anual de cada cargo (de 2003
a 2008), bem com o custo total;
3) indicar quais os cargos são de livre
provimento e quais são os cargos efetivos,
agrupando por órgão;
4) indicar o preenchimento de vagas ano
a ano.
Justificação
Desde o início do primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva constata-se o crescimento contínuo das despesas com pessoal e outras
delas decorrentes, como o pagamento de diárias e
as despesas com passagens. Apenas com pessoal e
encargos, a expectativa de gastos para 2008 é de que
esta despesa supere os de R$120 bilhões de 2007,
passando para mais de R$130 bilhões.
Em 2006 houve uma série de reajustes salariais,
implantados por meio de medidas provisórias para as
carreiras do Poder Executivo sem que fossem explicitadas as necessidades e os critérios adotados. Este
quadro voltou a se repetir em 2008, com previsões de
aumento até 2011.
Além do incremento salarial, houve o acréscimo
de servidores no quadro da administração pública federal, seja por meio de concursos, seja por meio de
ocupação para os novos cargos de confiança criados
ou por meio de “terceirização”.
O fato é que a chamada “máquina pública” cresceu
sem que houvesse a melhoria nos serviços prestados
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pelo Estado. A previsão de acréscimo da despesa de
pessoal é maior do que a previsão de gasto em 2008
do item infra-estrutura e logística previsto em obras
contempladas no PAC. Prejudica-se assim a capacidade de investimento do Estado, principalmente em
uma área que apresenta sérias deficiências.
Portanto, faz-se necessária os esclarecimentos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tem a responsabilidade pela
implementação da política de pessoal do Governo
Federal, em relação ao crescimento destes gastos
para o Congresso Nacional, para que se possa entender a política de pessoal que está sendo adotada,
as carreiras e as áreas que são prioritárias para o
Governo, a política de remuneração, o quantitativo
de pessoal por carreira e por órgão, as tabelas de
remuneração, os cargos em comissão (“confiança”)
ocupados por servidores não concursados (quantitativo e remuneração), enfim, todas as informações
pertinentes à política e ao gasto com pessoal do
atual governo.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Raimundo Colombo.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMETO Nº 1.485, DE 2008
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinando com arts. 215, I, 216 e 217 do regimento Interno do Senado Federal solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para que envie, no estrito prazo
constitucional, as seguintes informações, acompanhadas dos documentos comprobatórios:
1) Evolução das despesas de custeio,
por órgão, de 2002 até esta data, informando
o total de despesas de cada órgão, destacando as despesas com passagens aéreas,
locação de veículos, hospedagens, e outras
dez maiores despesas, em cada ano (valores pagos).
Justificação
Desde o início do primeiro mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva constata-se o crescimento
contínuo das despesas correntes, como as despesas
com passagens aéreas.
O fato é que a chamada “maquina pública” cresceu sem que houvesse a melhoria nos serviços prestados pelo Estado. Prejudica-se assim a capacidade
de investimento do Estado.
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Portanto, em cumprimento ao dever de fiscalização do Poder Legislativo, faz-se necessária a apresentação destas informações para o devido conhecimento
da situação de gastos do Poder Executivo.
Sala das Sessões, 25, de novembro de 2008. –
Senador Rainundo Colombo.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.486, DE 2008
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para que envie, no estrito prazo
constitucional, as seguintes informações, acompanhadas dos documentos comprobatórios:
1) Custo anual, de 2002 até esta data,
com empresas prestadoras de serviço, fornecedores de mão de obra, indicando o tipo de
serviço contratado, separando por órgão.
Justificação
Desde o início do primeiro mandato do Presidente
Luiz Inácio da Silva constata-se o crescimento contínuo das despesas com pessoal e outras delas decorrentes, como o pagamento de diárias e as despesas
com passagens. Apenas com pessoal e encargos, a
expectativa de gastos para 2008 é de que esta despesa supere os de R$120 bilhões de 2007, passando
para mais de R$130 bilhões.
Em 2006 houve uma série de reajustes salariais,
implantados por meio de medidas provisórias para as
carreiras do Poder Executivo sem que fossem explicitadas as necessidades e os critérios adotados. Este
quadro voltou a se repetir em 2008, com previsões de
aumento até 2011.
Além do incremento salarial, houve o acréscimo
de servidores no quadro da Administração Pública Federal, seja por meio de concursos, seja por meio de
ocupação para os novos cargos de confiança criados
ou por meio de “terceirização”.
Portanto, faz-se necessário os esclarecimentos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tem a responsabilidade pela
implementação da política de pessoal do Governo Federal, em relação ao crescimento destes gastos para
o Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Raimundo Colombo.
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 1.487, DE 2008
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, para que envie, no estrito
prazo constitucional, as seguintes informações:
1) Lista das entidades que se enquadravam nas disposições do art. 37 da Medida
Provisória nº 446/2008, informando sua localização, principais dirigentes e o tipo de pendência que apresentavam.
Justificação
O art. 37 da Medida Provisória nº 446, de 2008
dispunha que os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
protocolizados, que ainda não tinham sido objeto de
julgamento por parte do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS até a data de publicação da Medida Provisória, isto é, 7 de novembro de 2008, foram
considerados deferidos. O parágrafo único enfatizava
que as representações em curso no CNAS propostas
pelo Poder Executivo em face da renovação referida
no caput do art. 37 ficavam prejudicadas, inclusive em
relação a períodos anteriores.
Não há uma justificativa plausível para que fosse
dado este tipo de tratamento para entidades que, de
alguma forma, estivessem inadimplentes em relação
às suas obrigações.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é uma concessão do Estado em
razão de a entidade cumprir determinados requisitos.
O Estado deixa de arrecadar uma série de tributos ao
conceder o CEBAS, acreditando no cumprimento das
obrigações das entidades beneficiadas. Por isso, não
é justo que elas mantenham estas isenções se não
estiverem enquadradas nos requisitos exigidos.
Diante de toda a polêmica levantada pela edição
desta medida provisória cabe ao Poder Legislativo, em
razão do seu papel fiscalizador, conhecer as entidades
inadimplentes que se beneficiaram do dispositivo da
medida provisória.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Senador Raimundo Colombo.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.488, DE 2008
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, solicito
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que seja o presente requerimento encaminhado
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para que
envie, no estrito prazo constitucional, as seguintes
informações, acompanhadas dos documentos
comprobatórios:
1) concursos realizados de 2003 até esta
data, ano a ano, com o número de vagas oferecidas e preenchidas, com o respectivo custo
das contratações, indicando o diploma legal em
que foram embasados, bem como a alocação
dos servidores por órgão:
2) contratações a serem realizadas por
concursos autorizados e ainda não realizados, indicando o custo anual bem como os
órgãos em que serão alocados os novos servidores.
Justificação
Desde o início do primeiro mandato do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva constata-se o
crescimento contínuo das despesas com pessoal e
outras delas decorrentes, como o pagamento de diárias
e as despesas com passagens. Apenas com pessoal e
encargos, a expectativa de gastos para 2008 é de que
esta despesa supere os de R$120 bilhões, de 2007,
passando para mais de R$130 bilhões.
Em 2006 houve uma série de reajustes salariais,
implantados por meio de medidas provisórias, para
as carreiras do Poder Executivo, sem que fossem
explicitadas as necessidades e os critérios adotados.
Este quadro voltou a se repetir em 2008, com previsões
de aumento até 2011.
Além do incremento salarial, houve o acréscimo
de servidores no quadro da Administração Pública
Federal, seja por meio de concursos, seja por meio de
ocupação para os novos cargos de confiança criados,
ou por meio de “terceirização”.
O fato é que a chamada “máquina pública”
cresceu sem que houvesse a melhoria nos serviços
prestados pelo Estado. A previsão de acréscimo da
despesa de pessoal é maior do que a previsão de
gasto em 2008, do item infra-estrutura e logística,
previsto em obras contempladas no PAC. Prejudicase assim a capacidade de investimento do Estado,
principalmente em uma área que apresenta sérias
deficiências.
Portanto, faz-se necessário os esclarecimentos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
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Orçamento e Gestão, que tem a responsabilidade
pela implementação da política de pessoal do Governo
Federal, em relação ao crescimento destes gastos para
o Congresso Nacional, para que se possa entender a
política de pessoal que está sendo adotada, as carreiras
e as áreas que são prioritárias para o Governo, a política
de remuneração, o quantitativo de pessoal por carreira
e por órgão, as tabelas de remuneração, os cargos
em comissão (“confiança”), ocupados por servidores
não concursados (quantitativo e remuneração), enfim,
todas as informações pertinentes à política e ao gasto
com pessoal do atual governo.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008.
– Senador Raimundo Colombo.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachado à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.162, DE 2008
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2005 (nº 1.283/2003, na Casa
de Origem), que acrescenta parágrafo ao art.
578 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal (torna
obrigatório a comunicação aos Órgãos de
controle da atividade judiciária de recurso
em que se alegue falta de fundamentação
da decisão penal recorrida).
Relator: Senador Pedro Simon
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
Vem a esta Comissão para exame, nos termos
do art. 101, II, d, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 34,
de 2005, de autoria do Deputado Inaldo Leitão.
O intuito da proposição é tornar obrigatária a
remessa, ao órgão de controle da atividade judiciária,
de uma das vias do recurso interposto contra decisão
que se tem por não fundamentada.
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Na origem, o projeto tramitou na Câmara dos
Deputados sob a numeraçao de PL nº 1.283, de 2003.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
daquela Casa Legislativa, houve manifestação unânime
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da proposição, com
a emenda proposta pelo Relator, Deputado Marcelo
Ortiz, consistente no art. 1º do PLC, que foi acrescentado ao texto original da proposição.
Primeiro relator da matéria, o saudoso Senador
Jefferson Péres chegou a antecipar o voto no setindo
de rejeitar o projeto. Após a morte de Sua Excelência,
a matéria foi redistribuída por despacho do Presidente da CCJ, que nos incumbiu a honra de relatar esta
proposição.
Não foram oferecidas emendas até o momento.
II – Análise
A matéria versa sobre direito processual, cingindose, pois, à competência legislativa privativa da União,
nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.
Com o objetivo de desestimular que juízes tomem decisões sem a devida fundamentação, o PLC
determina que, sempre que interposto um recurso no
qual se alegue a falta de fundamentação da decisão
judicial recorrida, seja automaticamente enviada uma
cópia da peça recursal ao órgão de controle da atividade judiciária, atividade hoje exercida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
Assim, o recorrente deverá interpor o recurso
como de costume, dirigindo-o à instância competente. No entanto, quando uma das razões do recurso for
nomeadamente a falta de fundamentação da decisão
recorrida, dar-se-á conhecimento ao órgão do controle da atividade judiciária, para que tome providências
no sentido de garantir a obediência ao art. 93, IX da
Carta Política.
Indagamo-nos, todavia, se tal expediente alcançaria, de fato, os objetivos pretendidos.
Cabe resgatar, nesta oportunidade, as inteligentes ponderações feitas pelo nobre Senador Jefferson Péres, em seu voto que não chegou a ser
apreciado.
O saudoso parlamentar destaca, inicialmente,
que alguns provimentos jurisdicionais demandam fundamentação extensa, exaustiva, como, por exemplo,
a sentença penal condenatória. Diferentemente, a decisão interlocutória que decide sobre a realização de
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uma diligência ou a oitiva de uma testemunha demanda fundamentação mais breve, sucinta.
De qualquer forma, a falta de fundamentação de
uma decisão judicial desafia a oposição de embargos
declaratórios, espécie de recurso que objetiva sanar
eventual ambigüidade, obscuridade, contradição ou
omissão da decisão judicial, conforme disposto no
art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 535 do
Código de Processo Civil. Os embargos declaratórios
são julgados pelo próprio órgão prolator da decisão
embargada. É de se esperar, portanto, que, diante da
ausência de fundamentação, o órgão judicial supra a
omissão apontada.
Observe-se, como bem alertou o Senador Jefferson Péres, que o PLC é silente em relação aos recursos
no processo civil, cujas decisões igualmente devem
ser fundamentadas. Com efeito, levar ao conhecimento
do CNJ todo e qualquer recurso que alegue falta ou
deficiência de fundamentação implica a inviabilidade
desse órgão de controle.
O que se verifica, na prática, não é falta de fundamentação, mas decisão contrária à pretensão da
parte, que, a pretexto de guerreá-la, alega até mesmo fundamentação inexistente ou deficiente. Como
se disse, esse vício deve ser resolvido em sede de
embargos de declaração.
Do nosso ponto de vista, a remessa automática da cópia do recurso ao órgão de controle da
atividade judicial não se apresenta como a solução
mais adequada para os problemas relacionados à
falta de fundamentação das decisões judiciais, a
despeito da justa preocupação do autor da proposição. Certamente, o procedimento que o PLC pretende instaurar não surtirá os efeitos desejados. É até
provável que ocorra uma banalização de recursos
apontando falta de fundamentação da decisão recorrida, como forma de intimidação do magistrado,
o que se pode admitir.
Alinhados, portanto, com a opinião anteriormente
externada pelo Senador Jefferson Péres, afigura-senos mais conveniente deixar para a parte a faculdade
de oferecer representação ao CNJ, levando a conhecimento daquele órgão eventual desvio de conduta por
parte do órgão judicial.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2005.
Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008.
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DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
RELATÓRIO
Relator: Senador Jefferson Péres
I – Relatório
Examina-se nesta oportunidade o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) nº 34, de 2005, de iniciativa do Deputado Inaldo Leitão, que acrescenta parágrafo ao art.
578 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, para tornar obrigatória a
remessa, ao Conselho Nacional dc Justiça (CNJ), de
uma das vias do recurso interposto contra decisão que
se tem por carecedora de fundamentação.
Esta Comissão, nos termos do art. 101, II, d, do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), é regimentalmente competente para apreciar a matéria, que
trata de direito processual penal.
Não foram apresentadas emendas ao projeto no
âmbito desta Comissão.
II – Análise
Preliminarmente, cabe mencionar que a matéria
está adstrita ao campo da competência privativa da
União para legislar sobre direito processual, conforme
dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal.
A proposição não apresenta óbices quanto à constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade. No mérito,
todavia, algumas observações merecem registro.
Nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República, todos os atos judiciais devem ser fundamentados.
Não obstante, há que se reconhecer que uns demandam
extensa e inequívoca fundamentação, como a sentença
penal condenatóría; outros requerem motivação mais
sucinta e breve, como a decisão sobre a realização de
diligência ou oitiva de uma testemunha.
De forma simplificada, pode-se dizer que, ordinariamente, a falta de fundamentação das decisões
desafia a oposição de embargos declaratórios. Na
prática, esse recurso é interposto em face de sentença, decisão que põe fim ao processo, ou de acórdão,
decisão coletiva de um tribunal. No caso de decisões
interlocutórias, aquelas que decidem questões incidentes no curso do processo, a irresignaçao manifesta-se
por intermédio de agravos, no processo civil, e pela
interposição do chamado recurso em sentido estrito,
no processo penal.
Pelo que se verifica da sua redação, o PLC nº
34, de 2005, pretende levar ao conhecimento do CNJ
todo e qualquer recurso interposto, no processo penal, contra decisão que se tenha por infundada, seja
sentença, seja mera decisão interlocutória, o que certamente inviabilizará a atuação do órgão de controle
da atividade jurisdicional.
Cabe observar que o PLC nº 34, de 2005, é silente em relação aos recursos do processo civil, cujas
decisões igualmente devem ser fundamentadas.
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Como dito, para muitas decisões basta uma fundamentação sucinta, valendo notar que mesmo a falta
de fundamentação pode, em tese, não implicar a nulidade do ato. Nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum
ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Na mesma
linha, dispõe o art. 566 da mesma lei que “não será
declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na
decisão da causa”.
Em vista disso, parece-nos desnecessário levar
ao conhecimento do CNJ todo e qualquer recurso, em
sede de processo penal, que aponte falta de fundamentação da decisão guerreada. Isso iria abarrotar o
novo órgão com trabalho que deveria sofrer triagem
anterior.
Ademais, o que ocorre na maioria das vezes não
é a falta ou deficiência de fundamentação, mas decisão contrária à pretensão da parte, que não titubeia
em atacá-la de todas as formas possíveis, inclusive
alegando ser infundada.
Mais conveniente, em nossa opinião, seria deixar
a cargo da parte oferecer representação para relatar o
desvio de conduta do magistrado. Não é demais lembrar que, nos termos da legislação em vigor, pode-se
fazer uso da correição parcial, medida administrativojudiciária destinada a corrigir erros e abusos do julgador, admissível quando não houver recurso específico
para impugnar a decisão.
Por último, cabe lembrar que se encontra em pleno funcionamento a Comissão Especial Mista prevista
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, destinada
a elaborar os projetos de lei para regulamentação dos
dispositivos decorrentes da Reforma do Poder Judiciário, entre eles o que atribuiu o controle externo da atividade judiciária ao Conselho Nacional de Justiça. Em
vista disso, pode ser precipitada a tentativa de regular
essa matéria, como pretende o PLC nº 34, de 2005, sem
ouvir autoridades judiciárias, doutrinadores e membros
do próprio CNJ. Dessa tarefa encarregar-se-á a dita Comissão Mista, por intermédio de audiências públicas.
Embora seja louvável a iniciativa do Deputado
Inaldo Leitão, entendemos que a alteração proposta pelo projeto ora analisado não é conveniente nem
oportuna.
III – Voto
Diante do exposto, enaltecendo a preocupação
e o espírito público de que estava imbuído seu autor,
somos pela rejeição do PLC nº 34, de 2005.
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PARECER Nº 1.163, DE 2008
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 56 de 2006 (nº 6.116/2005 na Casa de origem), que dispõe sobre a anistia das sanções
aplicadas a eleitores e membros de mesas
receptoras que não justificaram ausência no
referendo do dia 23 de outubro de 2005.
Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
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de comercialização de armas de fogo e munição no
País), e aos membro das mesas receptoras que não
atenderam à convocação da Justiça Eleitoral, tampouco justificaram sua ausência.
Segundo o autor, a anistia a eleitores e membros
das mesas receptoras que não comparecerem no dia
das eleições não é rara no direito brasileiro e tem fundamento no art. 21, inciso XVII da Constituição Federal, segundo o qual compete à União conceder anistia,
mediante lei editada pelo Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República (art. 48, VIII).
A proposição não recebeu emendas.
II – Análise

I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 56, de 2006,
de autoria do Deputado Carlos Alberto Leréia, concede
anistia, impedindo as sanções aplicáveis com base na
legislação eleitoral, aos eleitores que deixaram de votar
no referendo de 2005 (sobre a proposta de proibição

A matéria admite iniciativa parlamentar, conforme estabelece o art. 61 da Constituição Federal, e se
insere na competência da União para conceder anistia (art. 21, XVII da Constituição Federal), por meio de
lei editada pelo Congresso Nacional (art. 48, caput e
inciso VIII).
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De igual modo, o projeto não fere princípios fundamentais e atende à Constituição Federal quanto à
espécie do processo legislativo para tratar do assunto
– lei ordinária.
Em favor da proposição, pode-se apontar o fato
de o referendo ter sido a primeira experiência desse
tipo em nossa história recente, realizado em momento
diverso do procedimento eleitoral, o que deve ter contribuído para a ausência do eleitorado. Também serve
de reforço à aprovação da proposta a existência de
outras leis com objetivo semelhante, como a mais recente delas, a Lei nº 9.996, de 14 de agosto de 2000,
por meio da qual o Congresso Nacional anistiou os
débitos de multas de natureza eleitoral referentes às
eleições de 1996 e 1998 e de débitos resultantes de
multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, a qualquer título, em decorrência de infrações praticadas nos anos
eleitorais de 1996 e 1998. Questionada no Supremo
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Tribunal Federal, a referida lei teve sua constitucionalidade confirmada, por maioria de votos, no julgamento
da ADN 2306-3 – DF.
Registre-se, finalmente, que o PLC nº 56, de
2006, está elaborado em boa técnica legislativa, segundo determina a Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, com as alterações promovidas pela
Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, que
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis.
III – Voto
À vista do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juricidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 56, de 2006.
Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XVII – conceder anistia;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
VIII – concessão de anistia;
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos territórios;
c) servidores públicos da União e territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos estados, do Distrito Federal e dos
territórios;
e) criação e extinção de ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
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84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
....................................................................................
LEI Nº 9.996, DE 14 DE AGOSTO DE 2000
Vide Mensagem de Veto nº 1.990
Dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral em 1996 e 1998.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de Veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único, do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001
Mensagem de veto nº 393
Altera a Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998.
....................................................................................
PARECER Nº 1.164, DE 2008
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 64/2007, tendo como 1ª
signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, que
altera a redação do inciso XVIII do art. 7º da
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Constituição Federal, para aumentar para
180 (cento e oitenta) dias a duração do período da licença à gestante.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
I – Relatório
Trata-se de proposta de emenda à Constituição
Federal (PEC) encabeçada pela ilustre Senadora Rosalba Ciarlini, com o objetivo de estender o período da
licença-maternidade.
Com esse intuito, a proposição legislativa em
comento altera a redação do inciso XVIII do art. 7º da
Constituição Federal para aumentar para cento e oitenta dias a duração do período da licença à gestante.
Ademais, o segundo e último artigo da proposição em
apreço estabelece que a vigência da emenda dar-se-á
a partir da data de sua publicação.
Cabe ressaltar, ainda, como bem enfatiza a autora, os benefícios que poderão advir da aprovação da
proposta na proteção da saúde da mãe e do recémnascido, bem como no incremento da segurança da
mulher no mercado de trabalho.
A proposição foi despachada a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em 7 de
agosto de 2007 e não recebeu emendas. Depois de
sua apreciação nesta Comissão; a proposta deverá ser
discutida em Plenário e votada em dois turnos.
II – Análise
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que nos primeiros seis meses a criança receba apenas o leite materno. Além disso, as evidências
científicas corroboram que, do ponto de vista do desenvolvimento da criança e da formação de um vínculo
afetivo seguro com os pais – passo fundamental na
prevenção da violência e da delinqüência –, o alongamento do período da licença-maternidade é extremamente benéfico.
Por essas razões, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Ordem dos Advo-
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gados do Brasil são favoráveis ao aumento da licençamaternidade de quatro para seis meses.
No Brasil, muitas administrações municipais e
estaduais já reconheceram esse benefício. Cerca de
uma centena de municípios e uma dezena de estados
se anteciparam e concedem a licença-maternidade
de seis meses para as servidoras públicas. Várias
empresas também adiantaram a conquista para suas
trabalhadoras. Agora, resta o desafio de estender o
benefício para todas as mães.
Feitas essas considerações iniciais, passemos
à análise dos aspectos formais da proposição em
questão.
Sob o enfoque da constitucionalidade formal,
observadas as regras pertinentes à competência do
ente federativo e de iniciativa, o projeto não apresenta
vícios. Igualmente, sob o prisma da constitucionalidade
material, o projeto não apresenta óbices.
A juridicidade do projeto sob estudo observa os
aspectos de inovação, efetividade, espécie normativa
adequada, coercitividade e generalidade. Não há, portanto, vício de juridicidade.
Acerca da técnica legislativa, conclui-se que o
projeto respeita fielmente as regras determinadas pela
Lei Complementar nº 95, de 1998.
Por fim, ainda em relação ao mérito do projeto,
vale salientar que, do ponto de vista da saúde pública, o prolongamento da licença terá impacto extremamente positivo, inclusive financeiro, face aos recursos
economizados com a redução de casos de doenças
comuns e de internações evitáveis no primeiro ano
de vida. Tudo isso sem olvidar os inegáveis benefícios
em termos da saúde mental das crianças e das mães
trabalhadoras.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 2007.
Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008.
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....................................................................................

à mudança de foro de eleição em sede administrativa
ou judicial, quando este demonstrar-se claramente
prejudicial à defesa de seus direitos.
O autor do projeto, Senador Augusto Botelho, argumenta, em sua justificação, que as cláusulas contratuais
“são lançadas no interesse exclusivo dos fornecedores,
independentemente do lugar da celebração do contrato, do lugar em que as obrigações decorrentes serão
cumpridas e do domicílio do consumidor”. Dificulta-se,
assim, a defesa judicial dos direitos dos consumidores.
De acordo com o autor da proposição, os consumidores,
“em vista da inviabilidade econômica de se deslocarem
para o foro de eleição e da dificuldade de contratarem
procuradores em locais que desconhecem, são obrigados a silenciar quanto a seus direitos ou despender
altas quantias para não se submeterem aos abusos dos
fornecedores de produtos e serviços”.
O texto originalmente aprovado pelo Senado Federal previa a nulidade de cláusula de eleição estabelecida em prejuízo da defesa dos direitos do consumidor.
A Câmara dos Deputados, a nosso ver adequadamente, manifestou-se pela aprovação de um Substitutivo
com regras mais especificas, utilizando-se dos critérios
previstos no Código de Processo Civil para a determinação da competência jurisdicional.
O substitutivo foi distribuído a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consurnidur e Fiscalização e Controle.

PARECERES NºS 1.165 E 1.166, DE 2008

II – Análise

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................
XIII – duração do trabalho normal não superior
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943).
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29-01-1999
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.

Sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2003 (nº
6.346/2005, naquela Casa), que acrescenta
dispositivos ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências,
definindo como nula, cláusula de eleição de
foro em prejuízo da defesa do consumidor.
PARECER Nº 1.165, DE 2008
(De Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 247, de 2003, tem
por objetivo alterar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), para incluir entre as cláusulas contratuais
consideradas abusivas as que estabeleçam, para as
ações decorrentes das relações de consumo, foro de
eleição que contrarie as regras do Código de Processo Civil. Assegura-se ao consumidor, ainda, o direito

O projeto cuida de matéria inscrida na competência legislativa concorrente da União, dos estados e do
Distrito Federal. Cabe ao Congresso Nacional dispor
sobre a matéria, sendo legítima a iniciativa parlamentar, nos termos do art. 61 da Lei Maior. Tampouco há
norma constitucional que, no aspecto material, esteja
em conflito com o teor da proposição em exame. Assim,
não se vislumbra óbice algum quanto à constitucionalidade da medida. Não há vícios de juridicidade.
Acerca da técnica legislativa, o projeto observa as
regras previstas na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Não há inclusão de matéria diversa ao tema tratado na proposição
e a sua redação, a nosso ver, apresenta-se adequada.
No mérito, o substitutivo aprovado na Câmara
dos Deputados é pertinente e oportuno, representando
aperfeiçoamento da legislação consumerista.
A cláusula de eleição de foro é aquela em que as
partes determinam o juízo no qual serão discutidas as
eventuais controvérsias decorrentes do contrato. Em
regra, os fornecedores de produtos e serviços inserem
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no contrato a cláusula de eleição de foro que mais os
favoreça, causando dificuldade à defesa dos consumidores. Não são considerados o lugar da celebração do
contrato, o lugar em que as obrigações dele decorrentes
deverão ser cumpridas e o domicílio do consumidor.
O substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados fortalece a posição do consumidor, parte mais
fraca na relação de consumo, perante o fornecedor.
A escolha do foro de eleição não poderá contrariar
as regras, ponderadas e adequadas, do Código de
Processo Civil. Em regra, o consumidor será demandado em seu domicílio e demandará o fornecedor no
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domicílio da sede, sucursal ou estabelecimento mais
próximo, ou do local da prestação do serviço. Além
disso, o substitutivo assegura ao consumidor o direito
à mudança do foro de eleição quando for claramente
prejudicial à defesa de seus direitos.
III – Voto
Pelos motivos expostos, manifestamo-nos pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
nº 247, de 2003.
Sala da Comissão, 16 de julho de 2008.
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PARECER Nº 1.166, DE 2008
(De Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle)
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Esta Comissão examina o Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 247, de
2003, de autoria do Senador Augusto Botelho.
O art. 1º do projeto original propõe o acréscimo do
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor (CDC),
com o propósito de incluir, como cláusula abusiva, nula
de pleno direito, aquela que estabeleça a eleição de
foro em prejuízo da defesa do consumidor.
Inicialmente, o Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 247, de 2003, foi encaminhado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para análise, em
decisão terminativa. Com o advento da Resolução
nº 1, de 22 de fevereiro de 2005, a proposta foi reenviada a este colegiado. No âmbito desta Comissão,
o parecer foi pela constitucionalidade, juridícidade,
boa técnica legislativa e, no mérito, pela sua aprovação. Depois de lido o parecer desta CMA em Plenário e de esgotado o prazo previsto no art. 91, §
3º,do Regimento Interno do Senado Federal (RISF),
a matéria foi encaminhada à Câmara dos Deputados,
para revisão nos termos do art. 65 da Constituição
Federal, onde tramitou como Projeto de Lei (PL) nº
6.346, de 2005.
Naquela Casa legislativa, a proposição foi apreciada e aprovada, por unanimidade, com a apresentação
de substitutivo, na Comissão de Defesa do Consumidor (CDC). O projeto de lei e o substitutivo, oferecido
pela CDC, receberam parecer, também unânime, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda, na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
Com fundamento no art. 134 do Regimento Comum, em 2 de julho de 2007, a proposição foi remetida
a esta Casa, para apreciação, onde passou a tramitar
como Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) nº
247, de 2003.
O SCD nº 247, de 2003, acrescenta inciso XVII e
§ 5º ao art. 51 da lei consumerista. Segundo a redação
do mencionado inciso XVII, são nulas de pleno direito
as cláusulas que estabeleçam para as ações decorrentes das relações de consumo foro de eleição que
contrarie as regras do Código de Processo Civil. Pelo
§ 5º, é assegurado ao consumidor o direito a mudança
de foro de eleição em sede administrativa ou judicial
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quando este demonstrar-se claramente prejudicial à
defesa de seus direitos.
No Senado Federal, foi ratificado o parecer pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo da
Câmara dos Deputados nº 247, de 2003, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
II – Análise
Após a aprovação pelo Senado Federal do PLS
nº 247, de 2003, foi promulgada a Lei nº 11.280, de
16 de fevereiro de 2006, que modifica a redação de
alguns dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil (CPC). Dentre esses
dispositivos, o art. 112 recebeu um parágrafo único, o
qual determina que a nulidade da cláusula de eleição
de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada
de ofício pelo juiz, que declinará de competência para
o juízo de domicílio do réu.
Ademais, o art. 114 prevê a prorrogação da competência, se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 ou o réu não opuser exceção
declinatória nos casos e prazos legais.
Outra alteração introduzida pela aludida Lei nº
11.280, de 2006, foi o acréscimo do parágrafo único do
art. 305 do CPC, com o seguinte teor: na exceção de
incompetência (art. 112), apetição pode ser protocolizada no juízo de domicílio do réu, com requerimento
de sua imediata remessa ao juízo que determinou a
citação.
Conforme consta da Exposição de Motivos nº 184,
do Ministério da Justiça, de 19 de novembro de 2004,
referente ao Projeto de Lei nº 4.726, de 2004, de iniciativa do Poder Executivo, que originou a Lei nº 11.280, de
2006, as modificações dos arts. 112, 114 e 305 visam
apenas à consolidação legislativa da orientação dominante nos tribunais, que têm por ‘absoluta’ a competência
do foro do domicílio do réu, nos contratos de adesão nos
quais conste cláusula de eleição de foro favorecendo a
parte que elaborou os termos contratuais.
Por sua vez, o art. 90 da norma consumerista
estabelece que se aplicam às ações previstas no
título “Da Defesa do Consumidor em Juízo” as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347,
de 24 de julho de 1985, inclusive no que diz respeito ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas
disposições.
Entendemos que o objetivo tanto da proposição
quanto do substitutivo sob exame já foi atendido, uma
vez que a nulidade da cláusula de eleição de foro contrária ao direito do consumidor já está suficientemente
disciplinada no parágrafo único dos arts. 112, 114 e
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305 do Código de Processo Civil, alterados pela referida Lei nº 11.280, de 2006.
De acordo com o disposto no art. 334, inciso I,
do RISF, o Presidente, de ofício ou mediante consulta
de qualquer Senador declarará prejudicada matéria
dependente de deliberação do Senado, por haver perdido a oportunidade.
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III – Voto

Diante do exposto, nosso parecer é pela declaração da prejudicialidade do Substitutivo e conseqüentemente ao Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2003,
e pelo arquivamento da matéria.
Sala da Comissão, 14 de outubro de 2008. – Presidente, Valdir Raupp, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.162, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluindo pela rejeição do Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2005 (nº 1.238/2003, na Casa de
origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta
parágrafo ao art. 578 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal (torna
obrigatória a comunicação aos Órgãos de controle de
atividade judiciária de recurso em que se alegue falta
de fundamentação da decisão penal recorrida).
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.163, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 56, de
2006 (nº 6.116/2005, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Alberto Leréia), que dispõe sobre a anistia das
sanções aplicadas a eleitores e membros de mesas
receptoras que não justificaram ausência no referendo
do dia 23 de outubro de 2005.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já ocupei esta tribuna para criticar a tibieza com que o Governo brasileiro
reagiu aos arroubos do Presidente Evo Morales.
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Na ocasião, o Presidente boliviano havia rasgado
todos os contratos celebrados com a Petrobras e abria
uma clara manifestação de hostilidade aos tratados
celebrados com o Brasil. Com efeito, Sr. Presidente,
ele nacionalizou refinarias da empresa brasileira e
promoveu reajustes no preço do gás, e o fez de forma
absolutamente inamistosa. Ocupou militarmente as
instalações da nossa companhia e só depois disso é
que decidiu negociar.
Nas tratativas que se seguiram, o Governo brasileiro não parou de transigir e fazer concessões ao
Governo boliviano. Chegou a ponto de tolerar as interferências do Presidente Hugo Chávez nas conversas que
então se desenrolavam, mesmo sem ser convidado.
Em vez de se incomodar com o Presidente venezuelano, o que o Governo brasileiro fez foi propor o
ingresso dele no Mercosul. A verdade é que o Brasil
vem dando prosseguimento a essa diplomacia ideológica. E os resultados estão aí!
No Paraguai, candidatos fizeram de Itaipu uma
bandeira eleitoral. Depois da eleição nesse outro vizinho, surge a discussão de uma revisão do contrato
da hidrelétrica de Itaipu.
Por sua vez, a Argentina cria dificuldades à entrada de produtos brasileiros em seu mercado a despeito de já ter sido distinguida com a solidariedade do
Brasil em outras ocasiões, quando passava também
por grandes dificuldades.
Portanto, Sr. Presidente, o desapontamento do
Presidente Lula com o seu colega do Equador se insere nesse contexto que precisa ser melhor avaliado
do ponto de vista da nossa diplomacia. Tem razão o
Presidente Lula quando reclama da atitude do seu colega Rafael Correa. De fato, o Chefe de Estado brasileiro não poderia ter sido surpreendido com a decisão
inopinada do Presidente equatoriano.
Esse negócio de rescindir contratos e expulsar
empresas, empresas que foram contratadas legitimamente, é um modelito boliviano que precisa ser exorcizado das relações internacionais. E, neste caso,
são várias empresas brasileiras expulsas do Equador,
inclusive uma estatal de grande conceito e respeitabilidade.
Por outro lado, quem assim age não pode ser
visto exatamente como um bom vizinho ou um país
amigo. A ingenuidade de tratar com reverência quem
nos maltrata é o que dá margem à leitura de que o
Brasil é desfibrado.
Neste caso, o Presidente Lula agiu corretamente. Chamou de volta ao Brasil o nosso Embaixador em
Quito e deu sinais claros de que a postura é outra. Na
diplomacia, esse é o gesto de reprovação que o Presidente efetivamente deveria praticar.
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Todavia, não basta uma atitude exemplar de caráter isolado. O que se impõe, Sr. Presidente, nesse
episódio, é firmar uma jurisprudência nas relações
externas a partir dessa atitude. Com isso, o Brasil vaise colocar no seu verdadeiro lugar no concerto das
nações.
Era essa a nossa intervenção, Sr. Presidente,
que fazemos hoje, quando compareceu aqui à Comissão de Relações Exteriores o Embaixador Antonino
Marques, que prestou esclarecimentos importantes a
todos os Senadores ali presentes, mas na mesma direção, na direção de que o Governo equatoriano não
agiu como parceiro, não agiu como um governo que
efetivamente tem o devido respeito com os negócios
que celebra, especialmente com seus vizinhos, como
é o caso do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valter Pereira,
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra, pela Liderança do PT, como
última oradora, à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiro, eu quero dizer da
minha indignação com o que aconteceu no Município
de Paragominas. No último domingo, cerca de três
mil pessoas invadiram o escritório regional do Ibama
do Estado do Pará numa reação que, no meu entendimento, extrapola todo e qualquer princípio da base
de convivência numa sociedade democrática e do Estado de direito, em função da ação feita pelo Ibama de
apreensão de 400 m³ de madeira.
Os fiscais do Ibama estão cumprindo a sua obrigação de salvaguardar o patrimônio público e proteger
a Floresta Amazônica da ação predatória daqueles
que se utilizam de todos os meios para desconstituir
o sistema que aos poucos vai sendo montado de que
não se tenha madeira oriunda de áreas que não são
manejadas e de que se busque, cada vez mais, o manejo florestal em bases sustentáveis.
Eu quero repudiar esse tipo de forma. Não é a
primeira vez que isso acontece, mas, nesse caso de
Paragominas, o escritório do Ibama teve uma ação
criminosa, que levou à destruição de veículos, ao incêndio de logradouros públicos e à agressão, que foi
praticada contra aqueles que estão cumprindo o seu
dever, inclusive atirando garrafas de coquetel molotov
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e colocando em risco a vida dos servidores públicos
federais.
Como eu disse, não é a primeira vez que esses
atos violentos, essas reações violentas acontecem
contra os fiscais do Ibama.
Durante o ano de 2005, quando ainda era Ministra
do Meio Ambiente, durante a minha gestão, os fiscais do
Ibama foram cercados no Estado de Rondônia quando
faziam uma operação de fiscalização de desmatamento
e ocupação ilegal da Floresta do Bom Futuro.
Algumas vezes, Sr. Presidente, esses fiscais,
esses servidores públicos, saem, juntamente com a
Polícia Federal, contando com o suporte do Estado.
Nos Estados do Mato Grosso e de Rondônia, houve episódios em que os fiscais ficaram inteiramente
vulneráveis, porque os governos dos Estados deram
ordem para que a PM não desse segurança para a
operação de fiscalização e de apreensão de madeira
retirada ilegalmente.
Nesse caso da Floresta do Bom Futuro, foi uma
situação de tensão para esses servidores públicos
graças à determinação de não permitir que cada vez
mais houvesse ocupação ilegal de uma área de preservação que hoje é inteiramente ocupada e que precisa de todo um processo e um cuidado em relação à
sua desobstrução.
Em 2007, tivemos um novo episódio dessa magnitude, semelhante a esses que estou relatando, em
uma ação violenta em Paranaíta, no norte de Mato
Grosso, quando os fiscais foram sitiados na Câmara
Municipal e só puderam sair 24 horas depois do cerco
a que ficaram submetidos. Nesse episódio, mais uma
vez, nós tivemos a tentativa de uso da sociedade, de
manipulação da opinião pública sob o argumento, legítimo muitas vezes, dos problemas sociais, mas que não
justificam qualquer atitude ilegal, de contravenção, que
é praticada em relação ao uso indevido dos recursos
naturais, sobretudo a exploração de madeira.
Nessa oportunidade, mais uma vez, tivemos um
grupo de pessoas sendo arregimentadas por esses
criminosos para afrontar os fiscais, sitiando o hotel em
que eles estavam hospedados, colocando em risco,
inclusive, a vida de outras pessoas.
Tivemos, também, há pouco tempo, a segurança
de servidores públicos ameaçada, em uma operação
no Estado do Maranhão, no Município de Buriticupu,
onde tivemos que arregimentar a Força Nacional de
Segurança, o Exército, a Polícia Federal e a segurança local para dar proteção aos fiscais que estavam
naquela operação.
Em fevereiro, houve um problema em Tailândia,
no início da Operação Arco de Fogo, envolvendo cerca de oitocentos agentes da Polícia Federal, a Força
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Nacional de Segurança, o Exército, a Polícia Rodoviária Federal, que estavam atuando conjuntamente
com o Ibama.
Em março, o Governador do Estado de Rondônia
determinou a retirada da Polícia Militar, que estava em
ação, dando suporte a uma operação do Ibama em
Machadinho d’Oeste, com aquela prática, a que já me
referi anteriormente, de deixar os agentes da Polícia
Federal e os fiscais do Ibama em situação inteiramente
vulnerável. Nesse caso, é preciso, é fundamental que
as operações de fiscalização não venham a ser arrefecidas em razão dessas intimidações.
Está correta a atitude de buscar o reforço da Força Nacional de Segurança e o reforço das autoridades
estaduais. Sei que a Governadora Ana Júlia não concorda e não tem tido nenhum tipo de atitude contrária
a essas operações. Ao contrário, ela tem dado suporte,
tem ajudado, para que o Ibama possa desenvolver as
suas atividades. Realizamos, inclusive, um trabalho
conjunto com a Polícia Militar durante os processos
da Operação Arco de Fogo.
Não tenho dúvidas de que esse problema precisa ser enfrentado, combinando duas ações que têm
de ser concomitantes – não pode ser uma anterior à
outra: a de comando e controle, que precisa ser efetivamente assegurada, dando segurança inclusive aos
servidores; e as ações de apoio às práticas produtivas
sustentáveis.
Por isso, Sr. Presidente, ainda durante a minha
gestão, o Presidente Lula assinou um decreto que
estabeleceu todo o processo que levou à constituição
do grupo de trabalho que elaborou o Plano de Combate ao Desmatamento. Depois, nós desdobramos
esse plano para que os Estados também tenham seus
planos; e o Estado do Pará, com a Governadora Ana
Júlia, está trabalhando nesse plano bem como outros
Srs. Governadores.
No que concerne ao Plano de Combate ao Desmatamento, ali havia três eixos importantes a serem
perseguidos: o combate às práticas ilegais, como essas
que estão sendo feitas, sofrendo esse tipo de retaliação; e o apoio às atividades produtivas sustentáveis,
sem nos esquecermos de que, dando suporte a tudo
isso, é fundamental uma agenda de ordenamento territorial e fundiário.
É lamentável que, muitas vezes, quando se tomam
as atitudes corretas para combater o dolo e o crime
fundamental, as pessoas confundam essas atitudes
com atos contrários ao desenvolvimento da Amazônia.
Esses que promovem esse tipo de coisa são os maiores inimigos da Amazônia e da sua soberania, os que
dão os piores recados para tentar demonstrar que o
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Brasil não tem governança ambiental sobre uma das
regiões mais importantes do Planeta.
Quero dizer que, aos poucos, o Brasil vai conseguindo criar os meios e as estruturas para essa governança, mas, com esse tipo de vandalismo, de crime
que muitas vezes acontece por causa da impunidade,
vamos aos poucos desconstituindo o trabalho sério que
vem sendo feito pelos agentes públicos, pelo próprio
Governo Federal e os Governos Estaduais.
Quero conceder um aparte ao Senador Suplicy
e, depois, ao Senador Nery.
Senador Suplicy, V. Exª, que, em muitos momentos difíceis, sempre esteve presente, solidarizando-se
com a luta daqueles que combatem o crime organizado
na Amazônia, sabe o quanto é difícil enfrentar essas
quadrilhas criminosas que operam com a expectativa
de que terão defensores, com a expectativa de que
não serão punidos.
É fundamental que se tome uma atitude rigorosa
em relação a isso.
Ouvi o Senador Flexa dizendo que a denúncia em
relação a esse Município havia chegado ao Ministério
– depois vou procurar entender melhor o significado
do que ele disse – antes da sua gestão.
Com certeza, com o Plano de Combate ao Desmatamento e a realização de centenas de operações
de fiscalização, com a realização de mais de 25 grandes operações da Polícia Federal conjunta, centenas
de denúncias sempre foram recebidas no Ministério do
Meio Ambiente. Não é à toa que 700 pessoas foram
presas, 1.500 empresas foram desconstituídas e 37
mil propriedades ilegais foram inibidas.
Esse é um processo que tem que ter continuidade.
Não é a primeira vez que esse tipo de violência
acontece nas operações do Ibama e nas operações
da Polícia Federal. Eu mesma disse que esse tipo de
atitude merece, por parte das autoridades, cada vez
mais um trabalho que combine as operações de fiscalização com a Inteligência, como fazíamos eu, o Dr.
Paulo Lacerda e uma equipe que foi capaz de desmontar verdadeiras quadrilhas. Inclusive, foram essas quadrilhas que assassinaram a Irmã Dorothy e são essas
mesmas quadrilhas que estão tentando inibir a ação do
Poder Público. Quando a Irmã Dorothy foi assassinada,
eu estava a 300 quilômetros do lugar onde ocorreu o
crime, criando uma reserva que eles consideravam um
bastião e que nunca ninguém ia colocar a mão naquele
lugar para levar a presença do Estado.
Ouço o aparte do Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É muito importante, prezada Senadora Marina Silva, que V.
Exª, tendo tido a responsabilidade de ser a Ministra

Quarta-feira 26

157

47781

do Meio Ambiente e responsável pelo Ibama, venha
aqui com o seu conhecimento, o conhecimento das
dificuldades que teve o Ibama para levar adiante o propósito de proteger a Floresta Amazônica e justamente
também, conforme V. Exª coloca, para promover um
alto desenvolvimento sustentado que possa sobretudo
estar sempre preservando aquela floresta, segundo
os ensinamentos de Chico Mendes. Que V. Exª, com
tanto conhecimento, aqui faça a análise dos abusos
que foram cometidos por pessoas que, infelizmente,
acabaram utilizando formas de destruir a Floresta e
que precisou ter a reação das autoridades do Ibama,
do Governo Federal, com o apoio dos Governos Estaduais, para tentarem evitar procedimentos que, hoje,
a lei, com clareza, não permite. Acho importante que
V. Exª analise as ações do Ministro Carlos Minc e dos
responsáveis pelo Ibama, hoje, mostrando que há
uma continuidade de cuidados e que, infelizmente,
têm, por vezes, enfrentado situações adversas, como
a que aconteceu ontem e que, obviamente, a todos
nos preocupa. E, certamente, a própria Governadora
Ana Júlia, diante de uma situação de desobediência
por parte dos que cometeram o crime, inclusive até
realizando danos contra o porto, contra os veículos
do Ibama etc. Eu quero até registrar que eu – como
V. Exª – estive no funeral da Irmã Dorothy e que, em
algumas vezes, também estive com V. Exª em Xapuri, no Acre. Pois bem, hoje fiz questão de afirmar que
sim; quero aceitar o convite que V. Exª me fez para, no
dia 5 de dezembro próximo, estarmos homenageando
Chico Mendes, que foi aquela pessoa, dentre os que
conviveram, tal como V. Exª, com a floresta e que soube
ensinar às pessoas que é perfeitamente possível combinar desenvolvimento com preservação do melhor que
pode existir na floresta, a fauna, as árvores, os rios e,
ainda assim, prover o sustento adequado daqueles que
querem utilizar-se da riqueza oferecida pela floresta,
preservando-a, sem destruí-la. Meus cumprimentos,
portanto, a V. Exª, por esse pronunciamento em hora
difícil, mas que V. Exª faz com muita propriedade.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Sei o quanto V. Exª tem compromisso com essa
agenda. Ainda quando era um Senador solitário nesta
Casa, em várias ocasiões, V. Exª nos socorreu.
Assim que cheguei ao Congresso Nacional, tivemos a oportunidade de ir até o Município de Ourilândia,
no Estado do Pará, eu e V. Exª, exatamente porque lá
havia acontecido um assassinato em função da postura violenta e criminosa que têm esses grupos que
agem em prejuízo das instituições públicas e da vida
de muitas pessoas.
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Concedo um aparte ao Senador José Nery e fico
muito feliz com sua confirmação de que estaremos
juntos na sessão especial da Comissão de Direitos
Humanos, na Assembléia Legislativa do Estado do
Acre, em homenagem à memória de Chico Mendes,
pelos 20 anos do seu assassinato, e lamentavelmente 20 anos se passaram. Hoje temos Governadores,
pessoas que são aliadas à causa que o Chico Mendes
defendeu, o próprio Poder Público, a Polícia Federal
que criou 27 delegacias especializadas para combater crimes ambientais e infelizmente episódios dessa
natureza continuam acontecendo.
Acho que a diferença é que, naquela época, as
forças do Estado tinham maior dificuldade de compreender a luta dos seringueiros, dos ribeirinhos e dos
índios e hoje o Estado já assumiu, como uma postura
de Estado, a defesa da floresta e da sua biodiversidade e, é claro, precisa ampliar as ferramentas e os
mecanismos para se apropriar cada vez mais dessa
governança. Mas, estamos progredindo, ainda existem
aqueles que pensam que podem afrontar o Estado de
direito. É por isso que eu digo: é para frente, nenhum
centímetro a menos.
Concedo o aparte já ao Senador Nery.
Peço vênia a V. Exª para concluir meu discurso.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senadora Marina
Silva, a senhora traz à consideração deste Plenário e
denuncia ao País um fato muito grave ocorrido em meu
Estado do Pará, quando verdadeiramente bandidos,
criminosos, quadrilhas, como a senhora bem classificou na sua fala, tentam impedir a ação do Estado na
fiscalização, na investigação de crimes ambientais,
especialmente na região de Paragominas, quando os
fiscais do Ibama apreenderam madeira ilegal e tiveram como resposta uma ação orquestrada que levou
à destruição de documentos, do prédio e de veículos
do Ibama, o que representa, sim, uma afronta ao Estado de direito que vivemos neste País. Tenho certeza
de que, neste momento, é necessário que o Governo
demonstre muita força para fazer cumprir a lei, investigando a responsabilidade de todos os que orquestraram
aquele ato de banditismo, investigando e identificando
todos os responsáveis e os colocando na cadeia. O
Governo e as instituições que zelam pela democracia
e pela justiça em nosso País.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...ou tomam posição decisiva, autêntica e determinada para coibir a
ação desses criminosos, ou eles se sentirão impunes
para praticar novos crimes, como têm feito ao longo
da nossa história. Quando a senhora se refere, Se-
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nadora Marina Silva, a esse consórcio de interesses
escusos que junta os madeireiros e os grileiros, para
assassinarem muitas lideranças populares, sindicais
e religiosas, como a Irmã Dorothy, no Pará. Inclusive, nesses dias, veio à tona os interesses daqueles
que fizeram um consórcio para matar a Irmã Dorothy,
quando Regivaldo Galvão, o principal mandante desse
assassinato, esteve no Incra negociando,...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...Presidente Mão Santa, com um pouco de condescendência
para concluir, quando esteve no Incra o Sr. Regivaldo
Galvão, tentando manter a posse daquela área lá no
PDS, onde a Irmã Dorothy implantou o Projeto de Desenvolvimento Sustentado, o que ocorreu? A defesa
de Regivaldo Galvão alegou, para tirá-lo da cadeia,
que ele não tinha nenhum interesse naquelas terras.
Agora, está demonstrado o seu interesse. E a Polícia
Federal, a pedido do Ministério Público, abriu novo inquérito para investigar a morte de Irmã Dorothy. Nesse
sentido, Senadora Marina Silva, seria muito importante
fazermos um trabalho no sentido de federalizar esse
processo, a fim de que o julgamento dos criminosos de
Irmã Dorothy, aqueles que ainda não foram julgados
que o sejam no âmbito da Justiça Federal, porque, infelizmente, um dos mandantes, o Sr. Bida, o Vitalmiro
Bastos de Moura, já foi inocentado no processo. E se
continuar dessa forma, com certeza, os outros também
reivindicarão isonomia para serem inocentados quando, na verdade, são parte do consórcio do crime. Eu,
ao mesmo tempo em que parabenizo V. Exª pela manifestação firme e corajosa com que sempre defendeu
as políticas ambientais, uma marca de sua atuação no
cenário não só governamental, mas neste cenário em
defesa dos povos da Amazônia, da sua biodiversidade,
dos interesses populares, conto com seu apoio também
na luta para federalizar o crime e o julgamento do assassino de Irmã Dorothy, porque, assim, entendemos
que se possa fazer justiça. Parabéns a V. Exª pela firmeza e pela determinação; e ao Presidente Mão Santa
pedimos paciência para que esse tema tão importante
seja tratado e não fique nos concedendo apenas um
minuto, a conta gotas. Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Obrigada, Senador Nery. Sei que V. Exª está atento a todas essas situações de violência que acontecem no
seu Estado, mas, infelizmente, isso acontece em toda
a Amazônia, mas com uma ênfase maior em Estados
como Mato Grosso, Rondônia e Pará.
E devo dizer a V. Exª, rapidamente, sobre o caso
do assassinato da Irmã Dorothy. No dia em que cheguei a Anapu, presenciei uma das cenas mais impres-
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sionantes e estarrecedoras, que era um foguetório na
cidade. As pessoas soltavam foguetes comemorando
a morte de uma freira de 75 anos.
Eu não acreditava que existiam pessoas soltando
fogos como se fosse uma festa de São João, e o filho
de criação da Irmã Dorothy só não foi acusado, na época, por alguns policiais militares, porque eu consegui
falar com o Presidente Lula, que estava fora do Brasil
e pedir que a Polícia Federal, que estava me dando
segurança, entrasse no caso. Eles foram até o local
do crime e, quando chegaram lá, já estavam forjando
um depoimento em que o culpado era o Francisco, e
não os verdadeiros criminosos.
Por isso, acho muito importante essa federalização a que V. Exª fez referência, porque, de fato, agora
fica provado que o Sr. Galvão tem interesses, os quais,
com certeza, não estavam fora do contexto da decisão
que levou ao assassinato de Irmã Dorothy.
Eu concluo, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª
pela compreensão. Considero, inclusive, que V. Exª fez
um esforço para exercitar aqui o princípio da eqüidade
– de Líderes quando se manifestam e são aparteados
– para comigo.
Agradeço pelo acolhimento de V. Exª e daqueles que me apartearam. Devo dizer que, da parte do
Congresso Nacional, devemos ficar atentos, inclusive
para iniciativas que visam ao retrocesso na legislação
ambiental, revogando artigos importantes da Lei de
Crimes Ambientais e do Código Florestal Brasileiro.
Isso é só uma demonstração de que, no lugar de
flexibilizar, temos de constituir cada vez mais mecanismos para controlar o abuso e o crime que destroem não
só o bioma Amazônia, mas também o Cerrado, a Caatinga e os demais ecossistemas e biomas brasileiros.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Marina Silva,
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após o brilhante e contundente pronunciamento da Senadora Marina Silva, denunciando atentados que se fazem
ao meio ambiente e à natureza, ela foi mais longe.
Ela buscou aquilo que interpretava Sófocles: “Muitas
são as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa
é o ser humano”. Ela denuncia agressões à vida de Chico
Mendes e de Irmã Dorothy, uma verdadeira santa.
À Marina Silva o nosso entusiasmo e o respeito
de todo o Brasil.Talvez gritos como esse vão diminuir
a violência que se irradiou por todo o País, não só no
seu Acre, mas Brasil afora.
Pela ordem, Senador Flávio Arns.
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente, logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Logo em seguida, falará o Senador José Nery, do
PSOL.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
inicialmente, externar também solidariedade ao pronunciamento da Senadora Marina Silva e lamentar
que, no dia 5, eu não possa estar no Estado do Acre
para as iniciativas que vão acontecer na Assembléia
Legislativa, e dizer que estou junto nesta caminhada
e, particularmente, nas homenagens que vão acontecer na próxima semana, aqui no Congresso Nacional,
para homenagear Chico Mendes, a sua memória, o
seu trabalho, as lutas e os desafios que foram tão bem
externados pela Senadora em seu pronunciamento.
Então, estamos juntos, Senadora, nesta caminhada.
Eu quero destacar, Sr. Presidente, ainda que, hoje,
na Comissão de Educação, foi aprovado o projeto da
meia-entrada. Nós realizamos, no decorrer dos anos,
várias audiências públicas para discutir essa conquista da sociedade brasileira, particularmente em relação
a estudantes e pessoas idosas, de terem acesso a
eventos esportivos, culturais, de várias naturezas e
pagando meia-entrada.
Nas audiências públicas, ficou muito claro o descalabro em que se encontra essa situação no Brasil.
Na verdade também, a fraude que acontece, a corrupção, o enriquecimento ilícito de tantas pessoas na
concessão da carteira de meia-entrada, programas
de rádio que oferecem para os ouvintes uma carteira
de estudante, caso telefonem para a rádio, empresas
que vendem telefone celular e que dão também, como
brinde, uma carteira de estudante para meia-entrada,
isso tudo foi denunciado para a Polícia Federal, por
meio também dessas manifestações que aconteceram
nas audiências públicas.
Então, depois de todas as audiências, foi constituído um grupo de trabalho para embasar as conclusões,
para aparar arestas, convergirmos nos argumentos. Tive
ocasião de participar de praticamente todas as reuniões. Nesse projeto que foi aprovado, existe iniciativa
de centralização da emissão da carteira, uma carteira
uniformizada para o Brasil, inclusive com a participação, se possível, da própria Casa da Moeda, também
colocando-se, para os espetáculos, a porcentagem de
40% dos ingressos para a meia-entrada.
Os estudantes colocaram várias observações em
relação à dificuldade de aceitação desse percentual,
não por causa do percentual, como ficou claro nas reuniões, mas devido à dificuldade, particularmente, de
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fiscalização da execução desse percentual para isso
tudo, para emissão da carteira, para se achar caminhos que viabilizem, de maneira adequada, essa legislação. E, ao mesmo tempo, para acompanhamento e
fiscalização desse percentual, foi criado um conselho
nacional de regulação dessa matéria.
Esse conselho nacional vai detalhar esses aspectos todos, vai fazer com que produtores, artistas,
estudantes, pessoas idosas e o Governo se reúnam,
para, também, achar, dentro do regulamento, os caminhos que possam, principalmente, moralizar esta
área no Brasil.
Há, sem dúvida, pessoas que ganharam milhões
nas falcatruas, colocando carteiras falsas. Isso tem de
ser investigado adequadamente pelos órgãos de repressão, porque constitui crime e, ao mesmo tempo,
a possibilidade de os empresários da área terem uma
atividade tranqüila, segura, com percentuais definidos,
para que esta área também possa, por meio desse
clima de segurança, progredir.
Havia ocasiões em que os espetáculos, sejam
de música, de teatro ou de outras áreas, não iam para
determinados Estados ou Municípios porque as leis
nessas localidades impediam algum planejamento, fazendo com que a meia-entrada se tornasse um direito
de uma parcela muito grande da população.
Então, esse é um debate necessário e importante. A questão de se ter acesso a essa meia-entrada
já está muito consolidada na nossa cultura, mas tudo
isso também nos faz pensar em mecanismos que devam ser criados, incentivados e melhorados para que
a população tenha acesso às obras, seja na área do
teatro, da música, do cinema, das exposições, dos
parques, enfim, a tudo aquilo que a nossa sociedade
pode oferecer.
Fui autor do projeto junto com o Senador Eduardo
Azeredo, e a Senadora Marisa Serrano foi a Relatora.
Apesar de não se ter chegado, como todos nós gostaríamos, a uma plena convergência, realizamos reuniões
muito interessantes, boas, com um esforço grande de
duas áreas que sempre estiveram unidas: a área dos
artistas – a área cultural – e a área dos estudantes,
para alcançar um grande objetivo de moralização e de
atendimento adequado em um projeto que possa, sim,
refletir o que todos nós pensamos em relação a esse
acesso à meia-entrada.
Não se chegou à conclusão, repito, porque, de
fato, a questão da fiscalização pode ser aprimorada e vai
ser aprimorada por meio desse regulamento que esse
Conselho Nacional de Regulação possa vir a fazer.
Então, quero parabenizar todos e dizer da satisfação de isso ter acontecido. O projeto agora vai para
a Câmara dos Deputados, salvo se houver algum re-
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curso para o Plenário. Senão, irá para a Câmara dos
Deputados. E, caso haja mudanças, retornará ao Senado Federal ou então terá a sua conclusão de apreciação naquela Casa.
Agradeço, Sr. Presidente. Foi um esforço grande da Comissão de Educação, e deveria, como estou
fazendo neste momento, externar publicamente um
grande trabalho feito no Senado Federal, particularmente nessa Comissão de Educação, em que há uma
subcomissão permanente na área da cultura também
funcionando.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Cumprimentamos o Senador Flávio Arns pelo avanço
que deu na moralização da meia-entrada ao estudante
e ao idoso, com a participação da Senadora Marisa
Serrano, do Senador Eduardo Azeredo e dos que colaboraram com o bom andamento.
Com a palavra o Senador José Nery, do PSOL,
e, em seguida, como orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
quero denunciar um ato de violência cometido pela
tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal contra os trabalhadores rurais sem terra no Município de
Demerval Lobão, no Piauí, Estado de V. Exª, na última
sexta-feira, 21 de novembro de 2008.
No conflito, foram presos dois líderes do movimento, José Romualdo Brasil e Jivaldo Costa – o Lourinho,
que se encontram detidos até hoje, sem que nenhuma
acusação formal tenha sido apresentada contra os trabalhadores rurais.
Participaram da ação de repressão aos líderes,
além da tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal,
o delegado de Polícia, que também é vereador naquele
Município, de nome Cezar Alexandre Olímpio, que ordenou a prisão dos trabalhadores sem terra e os conduziu
até à cadeia do Município de Demerval Lobão.
Além das prisões, os líderes do movimento informam que o aparato policial utilizado na repressão
ao movimento utilizou de extrema violência, agredindo
crianças, mulheres e idosos que se encontravam no
protesto e no ato de fechamento da rodovia BR-316.
É triste que tais fatos ocorram em nosso País. Infelizmente, os movimentos sociais ainda são tratados
como caso de polícia pelas autoridades constituídas.
Mais triste ainda é ver um Estado como o Piauí, onde
o Governador pertence ao PT, utilizar ou permitir que
se utilize tais procedimentos para tentar resolver os
conflitos pela posse da terra e pela reforma agrária.
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Esse movimento dos trabalhadores rurais sem
terra, no Estado do Piauí, exige negociações com o
Incra com o objetivo de acelerar o processo de desapropriação da Fazenda Buriti, que possui 993 hectares e fica nas proximidades do acampamento onde se
encontram hoje.
Dirijo-me ao Governador do Estado do Piauí,
José Wellington Barroso de Araújo Dias, que certamente haverá de manifestar sensibilidade diante do
quadro gravíssimo em que se encontram dezenas de
famílias de trabalhadores e trabalhadoras sem terra.
Solicito que, no âmbito daquela Unidade da Federação, possa mediar e encontrar uma solução definitiva
que atenda às reivindicações desse sofrido segmento
do povo brasileiro.
Ao Poder Judiciário do Estado do Piauí, espero
que se faça justiça, primeiro libertando os líderes dos
trabalhadores que foram presos durante a manifestação para, em seguida, apressar o processo de desapropriação das terras da Fazenda Buriti, no Município
de Demerval Lobão. Com isso, tenho certeza, teremos
paz e prosperidade na região.
Reitero desta tribuna o que venho falando desde que assumi esse mandato. É preciso parar com a
criminalização dos movimentos sociais. Cadeia não
foi feita para o povo trabalhador que luta pela reforma
agrária e exige melhores condições de vida. Cadeia
deve ser o local para criminosos de todos os matizes,
para aqueles que tiram a vida de outros, que roubam,
que traficam, que assaltam os cofres públicos e que
praticam os chamados crimes do colarinho branco.
Quero hipotecar, Sr. Presidente, minha inteira
solidariedade aos sem terra do acampamento do Município de Demerval Lobão, no Estado de V. Exª, no
Estado glorioso do Piauí.
Espero que sejam tomadas todas as providências
para a imediata libertação dos trabalhadores rurais
presos e que sejam apressados os procedimentos legais de parte do Incra, para que seja desapropriada a
Fazenda Buriti para fins de reforma agrária.
É a denúncia e a exigência de providências, Sr.
Presidente, que espero sejam adotadas pelas autoridades do Governo Federal e, em especial, do Governo do Piauí.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nós recebemos. Quis Deus eu estar na Presidência
para dizer ao Senador José Nery que essa não é tradição pacífica do Piauí. Eu governei aquele Estado,
abençoado por Deus, por 6 anos, 10 meses e 6 dias
e sem nenhum conflito. Recebi várias vezes não uma,
mas dezenas, centenas e milhares de trabalhadores
honrados no Palácio. E não houve nenhum instante,
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em nosso Governo, medidas de truculência, mas entendimento e harmonia. Acho, entendi, que o povo do
Piauí... Porque a autoridade é moral, não é policial. Eu
governei aquele Estado e entendia – e sempre passava
a eles – que a terra é de quem nela nasce, de quem
nela mora e de quem nela trabalha. E nos antecipávamos levando essa terra, com a ajuda do Governo,
ao povo trabalhador do meu Piauí. Não tive nem um
conflito. Tive o prazer, e agradeço a Deus, por ter recebido várias vezes, no Palácio, os trabalhadores de
meu Estado do Piauí.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Parabéns,
Senador Mão Santa, pelo seu trabalho. Eu gostaria de
pedir a V. Exª, quando assume neste momento a Presidência da Casa, que pudesse, também, no sentido
daquilo que nos manifestamos aqui, fazer um pedido
formal às autoridades do Estado do Piauí para que
solucionem esse conflito que envolve trabalhadores
sem terra. Uma manifestação de V. Exª nesse sentido,
com certeza, ajuda e contribui para que possamos ter
a solução desse grave problema, que, agora, são a
prisão das Lideranças, mas a questão central é a exigência de desapropriação da Fazenda Buriti para fim
de reforma agrária. Agradeço V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Evidentemente que tenho de dizer que meu ViceGovernador era um líder da Fetag, trabalhador ligado
ao campo, Osmar Araújo, que muito me facilitou essa
convivência com os sem-terra do Piauí. E eles ficaram
com terra e também nunca ficaram sem esperança
de justiça.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, que representa o Partido dos Trabalhadores e é Senador pelo
Estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma,
S. Exª é um dos maiores Senadores da história do
Senado da República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Senador
Mão Santa, quero, aproveitando a presença do Senador José Nery no plenário, dizer que, conforme conversamos, os Senadores José Nery, Mão Santa, Geraldo
Mesquita Júnior, Mário Couto, Flávio Arns, Pedro Simon,
Sérgio Zambiasi, amanhã vamos manter a vigília. Estou
informando com a autorização de S. Exªs.
Amanhã, dia 26, é a data limite para o recurso do
PL nº 58. Se não houver recurso, ele vai direto para a
Câmara dos Deputados. À meia-noite termina o prazo
para o recurso. Quando der meia-noite, vamos perguntar
a quem estiver na Presidência dos trabalhos se houve
ou não houve recurso. Se houver recurso, ficaremos o
resto da noite fazendo um apelo aos Senadores para
que retirem seus nomes, para que o Projeto de Lei 58,
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que garante aos aposentados voltarem a receber em
número de salários mínimos, e vá direto para a Câmara dos Deputados. Vamos torcer para que, amanhã, à
meia-noite, sejamos informados pela Presidência dos
trabalhos de que não houve recurso.
Senador Mão Santa, vou tomar essa liberdade.
Dificilmente faço o que farei agora aqui. Mostra o carinho da população com esta caminhada de todos nós
em relação aos aposentados.
Na minha cidade natal, Caxias do Sul, existe uma
figura que tem toda uma simbologia para aquela região.
Ele faz caricaturas e ao mesmo tempo a figura da caricatura é o chamado Radicci. É um italiano que conta
um pouco da história daquela nossa região. O Radicci
mandou um e-mail para o jornalista Carlos Santana, nos
seguintes termos,que vou ler como está aqui, para não
fazer, Senador José Nery, nenhuma violência contra o
texto dele, mas tenho certeza de que este texto serve
para todos os Senadores e Senadoras que estão nesta
caminhada em defesa dos aposentados.
Porcoziona!!!! Esse tal de Senador Paim,
esse é bagual!!!! (os termos que ele usa aqui
eu sei que serve para todos nós). Tá brigando
(com outros Senadores) pela racionalidade do
País. Esse devia ser um exemplo para muitos
políticos (o ato que estamos fazendo); muitos
dizem que lutam pelo povo, mas não o fazem.
Mas esses Senadores estão aí para mostrar
que ainda temos políticos bons e que podemos confiar.
Eu faço questão, porque é um jornal de grande circulação naquela região. Nesse linguajar típico
dele, ele faz uma homenagem a todos os Senadores e Senadoras que estão nesta luta em defesa dos
aposentados.
Sr. Presidente, sobre a questão dos aposentados
vou falar amanhã porque é o dia em que vence o recurso. Hoje, quero, com muito carinho, com muito respeito
e com muita solidariedade, falar de novo daquilo que
falei na segunda-feira, sobre a tragédia que atinge o
nosso querido Estado-irmão de Santa Catarina.
Sr. Presidente, mais uma vez, volto à tribuna
para levar nossa solidariedade aos catarinenses que
foram vítimas das fortes chuvas dos últimos dias. As
enchentes e os deslizamentos deixaram, até o momento, cerca de 84 mortes (embora já se falem em
mais de 87), 44 mil desabrigados, mais de 1,5 milhão
de pessoas afetadas pela ação da água, muitos ainda
desaparecidos. Inúmeros Municípios estão isolados,
como São Bonifácio, Luiz Alves, São João Batista,
Rio dos Cedros, Garuvá, Pomerode, Itapoá, Benedito
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Novo; enfim, a situação é de calamidade e de emergência nessa região.
Sabemos que o Governador Luiz Henrique está
fazendo tudo que está a seu alcance e que a tragédia
climática, segundo ele, é a pior do Estado de Santa
Catarina.
Quero, Senador José Nery, que esta minha fala
fosse mais um gesto de carinho de todo o povo brasileiro para com o povo de Santa Catarina, que perdeu
84 pessoas num momento trágico como este. É claro
que, em qualquer momento, mereceriam todo o nosso apoio. Mas faço esta homenagem e este ato de
solidariedade, como fiz hoje na Comissão de Direitos
Humanos. Como não queríamos simplesmente fazer
um minuto de silêncio, todos lá – e a sala estava lotada hoje à tarde –, por cerca de três minutos, bateram
palmas de pé ao povo de Santa Catarina.
Quero agradecer também ao povo do Paraná, ao
povo do Rio Grande do Sul, pela solidariedade que estão emprestando, com muito carinho. Solidariedade não
só em apoio moral, apoio na linda da fraternidade, mas
também apoio material ao povo de Santa Catarina.
Rendo aqui minhas homenagens a toda a bancada federal aqui no Congresso, tanto os Deputados
quanto os Senadores. À Senadora Ideli, ao Senador
Colombo e ao Senador Neuto De Conto, que estão lá,
naturalmente, se movimentando. Tive a oportunidade
de falar com um deles hoje, por telefone, e percebo
que o fato é da maior gravidade.
Sei que o Governo Federal está apoiando com
uma estrutura, enfim com todo o tipo de socorro possível neste momento. Mas que fique aqui ao povo do
nosso querido Estado de Santa Catarina todo o apoio
fraternal por parte do povo brasileiro.
Quero também lamentar ainda um fato ocorrido
na madrugada de domingo. O duto da transportadora
gasoduto Bolívia-Brasil se rompeu, causando então
uma interrupção temporária do gás natural. Serão necessários cerca de 21 dias, quase um mês, para que
tudo volte à normalidade, o que está trazendo uma
situação muito difícil para o Estado do Rio Grande do
Sul e também para Santa Catarina, principalmente
Florianópolis.. O acidente ocorreu na localidade de
Belchior, em Gaspar.
Finalizo e lembro ainda, Sr. Presidente, que este
é o momento de total solidariedade e integração dos
Estados do Sul e de todo o Brasil com aquele povo pelo
sofrimento que estão passando neste momento.
Sr. Presidente, aproveitando esta oportunidade,
lembro a campanha “Dezesseis dias de ativismo pelo
fim da violência contra as mulheres”, que compreende
quatro datas significativas na luta pela erradicação da
violência contra as mulheres e garantia dos direitos
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humanos, que começou no dia 20 numa atividade da
Comissão de Direitos Humanos, a que os senhores
se fizeram presente.
No Brasil, a campanha, como eu dizia, começou
nesse dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, para destacar a discriminação sofrida pelas
mulheres. E aqui, claro, nós destacamos que a mulher
negra é duplamente discriminada. Hoje, dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Não-Violência contra
as Mulheres, como uma homenagem às irmãs Mirabal,
opositoras da ditadura de Rafael Leónidas, da República Dominicana, Minerva, Pátria e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, que foram brutalmente
assassinadas no dia 25 de novembro de 1960.
Outro dia significativo é o1º de dezembro, Dia
Mundial de Combate à Aids, quando o mundo se mobiliza para promover ações de combate à Aids.
No Brasil, todos os anos, o Ministério da Saúde
promove a campanha do Dia Mundial de Luta Contra
a Aids, que busca estimular a prevenção e diminuir a
disseminação do vírus HIV.
Segundo as estatísticas, infelizmente, cresce significativamente o número de mulheres contaminadas,
fato que levou o Governo brasileiro a lançar o Plano
de Enfrentamento da Aids e Outras DSTs.
O dia 06 de dezembro lembra o massacre de mulheres de Montreal, Canadá, quando 14 estudantes da
Escola Politécnica de Montreal foram assassinadas em
1989. O massacre tornou-se símbolo da injustiça contra
as mulheres e inspirou a criação da campanha Laço
Branco, mobilização mundial de homens e mulheres
pelo fim da violência contra as mulheres.
No Brasil, a partir de 2007, é o Dia Nacional de
Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra
as Mulheres (Lei nº 11.489, de 20.6.2007).
Finalizando, o movimento dos 16 dias, temos o 10
de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos,
quando completamos 60 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Os artigos da declaração fundamentam inúmeros tratados e dispositivos voltados à
proteção dos direitos humanos. A data lembra a violência contra as mulheres. Lembra também, naturalmente,
que é uma violação dos direitos humanos.
Que este período, Sr. Presidente, seja de reflexão
para todos nós e traga resultados positivos na erradicação dessa atrocidade cometida contra as mulheres.
Confesso, Sr. Presidente, não estar no meu pronunciamento, mas, quando eu encerrava o discurso,
veio-me a imagem daquela menina do Paraná que foi
violentamente agredida, estrangulada e assassinada por um morador de rua que a família alimentava.
E, quando a menina dormia, ele entrou pela janela e
acabou cometendo aquela atrocidade e assassinan-
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do aquela adolescente que, se não me engano, tinha
12 anos.
Enfim, que esses 16 dias de ativismo pelo fim
da violência contra as mulheres tenham um significado que marque a luta de todos nós na campanha
da paz, da fraternidade – repito – e que consigamos,
quem sabe, no ano que vem, ter uma data menos violenta; que possamos dizer aqui que a violência contra
as mulheres diminuiu.
Senadora Rosalba Ciarlini, que chega ao plenário neste momento, eu lembrava que a Comissão
de Direitos Humanos, no dia 20 do corrente, iniciou a
campanha 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência.
É uma campanha das mulheres, em que a Comissão
de Direitos Humanos apenas emprestou espaço e
participou junto dessa bela caminhada que é o fim da
violência em relação às mulheres, um compromisso
dos homens e das mulheres de bem neste País.
Senadora Rosalba Ciarlini.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Paulo Paim, eu gostaria inclusive de dizer o quanto
nós nos sentimos gratificadas em ver o seu empenho
e o de tantos Senadores, que se somam nesta luta.
Esta luta que não pode ser só das mulheres. É a luta
de uma sociedade, é a luta dos brasileiros que querem realmente ter um mundo de mais paz, um mundo
mais solidário, mais justo. E isso se faz, com certeza,
também na luta contra a violência, contra a discriminação à mulher, na luta por direitos iguais, pelo respeito,
pela valorização da condição da mulher, que participa,
no dia-a-dia, da construção deste Brasil e que merece
de todos o respeito, a valorização e o apoio, a fim de
que possamos contribuir ainda mais para fazermos um
Brasil mais forte. Senador Paim, aproveito a oportunidade – já que o senhor é do sul, da região que está
passando por uma situação muito difícil, principalmente o Estado de Santa Catarina – para me solidarizar
com todos os catarinenses que estão passando por
momentos de muita dificuldade. Sei que Santa Catarina é um Estado lindo, de um povo maravilhoso, que
conquista todos nós que lá chegamos, e agora está
passando por este momento de muitas chuvas, com
muitos desabrigados, prejuízos imensos, inclusive no
momento em que começa a alta estação, a época do
turismo, de maior geração de emprego e renda...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – As praias
de Florianópolis, por exemplo...
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Florianópolis, exatamente. E nós queremos aqui dizer aos catarinenses que mandamos o nosso abraço solidário,
na certeza de que, no que for necessário, nós estaremos juntos para, nesta Casa, podermos ajudar os
nossos irmãos.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senadora Rosalba Ciarlini. V. Exª faz um aparte
que vem na linha do meu pronunciamento. Abri o pronunciamento exatamente mostrando a solidariedade
do Congresso Nacional com o povo de Santa Catarina.
Dizia eu aqui que a última informação que recebi hoje
é de que já são 87 mortos. É algo que está chocando
toda a Região Sul, com certeza absoluta.
Procurei mostrar toda a nossa solidariedade à
Bancada de Deputados Federais, aos três Senadores
e a todo o povo, naturalmente, e ao próprio Governador do Estado. Está-se fazendo uma parceria, de forma natural, entre os três Estados do sul em socorro
do povo do nosso querido Estado de Santa Catarina,
Estado irmão nosso, Estado vizinho, que faz divisa com
o nosso Rio Grande do Sul. A BR–101, que liga diretamente nossos dois Estados, está toda ela interrompida, congestionada. As informações que recebemos
é de que vamos precisar de algumas semanas, ainda,
para que o tráfego possa fluir normalmente. Falei do
incidente do gás que vem da Bolívia, que vai precisar,
praticamente, pela informação que recebi, de 25 dias
para voltar ao normal; do dilema dos próprios hospitais, que dependiam do gás como energia e que agora estão adaptando o próprio maquinário para diesel,
enfim, outro tipo de alternativa na linha da energia. É
um momento muito, muito difícil.
Eu disse que não pediria aqui um minuto de silêncio, mas, na Comissão de Direitos Humanos, todos nós e cerca de cem sindicalistas que lá estavam
batemos palmas durante cinco minutos, como uma
homenagem, como uma forma de mandar energia positiva para aquele povo que está sofrendo tanto, tanto,
tanto, e, embora possamos falar com o maior coração,
com a maior força da alma, com a maior emoção, não
conseguimos, naturalmente, sentir o que eles estão
sentindo. Solidariedade é uma coisa; sentir na carne
é outra história.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Com certeza. Sei que eles devem estar passando por momentos de muita dificuldade, muito sofrimento e muita angústia. Já são mais de 80 mortos. Lembro, Senador
Paim, que, no começo deste ano, estive aqui falando
de enchentes no meu Estado que devastaram a agricultura, trouxeram muitos prejuízos e destruíram casas,
estradas, pontes. Mas, graças a Deus, não se chegou
a essa calamidade tão grande. Pelo que sofremos lá,
tenho idéia, imagino a dimensão do sofrimento por
que está passando Santa Catarina, dos prejuízos que
são imensos. Mas o prejuízo maior, com certeza, a dor
maior – essa, irreparável – será a saudade eterna daqueles que se foram nesse momento, e suas famílias,
com certeza, estão com muita saudade, com muita
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dor. Então, nossa solidariedade e nosso abraço a todos os catarinenses.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senadora.
Com esse gesto de solidariedade de todos nós,
encerro o meu pronunciamento. Acompanharei qualquer manifestação que a Presidência entender necessária neste momento. O momento é de muita dor, e,
em momentos de dor, só podemos caminhar juntos
e talvez chorar juntos. Mas queremos que o povo de
Santa Catarina saiba que, com certeza, todo o povo
brasileiro está ao lado dele e que tudo será feito para
que possamos diminuir o tamanho da dor, porque não
há como medir dor da perda de um ente querido e a
amplitude deste momento de tanto sofrimento.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – A
Mesa cumprimenta o Senador Paulo Paim pelo pronunciamento e associa-se a essa sua mensagem de
solidariedade e de apoio ao povo de Santa Catarina no
momento em que vivem essa tragédia das enchentes
e todas as suas conseqüências para todo o povo de
Santa Catarina.
Suas palavras, Senador Paim, refletem o sentimento – e o senhor interpreta, com certeza, esse sentimento – de todos os Senadores e Senadoras desta
Casa, que, em uníssono, se solidarizam com o povo
de Santa Catarina, torcendo para que os efeitos dessa
tragédia sejam superados com a garra, a determinação,
a luta e sobretudo o apoio do Governo do Estado, do
Governo Federal, de todas as instituições e daqueles
que, Brasil afora, prestam solidariedade moral e também material, para que Santa Catarina possa superar
este momento tão difícil.
Parabéns ao Senador Paulo Paim e ao povo de
Santa Catarina pela determinação de enfrentar esse
fato tão grave e, com certeza, reconstruir suas vidas,
suas casas e seus patrimônios perdidos nessa tragédia. Parabéns, Senador Paulo Paim.
Concedo a palavra, para um breve comunicado,
ao Senador Leomar Quintanilha e, logo em seguida,
ao Senador Mão Santa.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi atentamente o
final do pronunciamento do eminente Senador Paulo
Paim e eu gostaria de me associar a ele e aos demais
colegas que manifestaram seu constrangimento, seu
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profundo pesar pelo desastre que se abate hoje sobre
Santa Catarina.
Seguramente, nossos colegas Senadora Ideli
Salvatti, Senador Raimundo Colombo e Senador Neuto de Conto e o Governador Luiz Henrique estão empenhados hoje em procurar mitigar o sofrimento, em
diminuir os prejuízos que as precipitações acentuadas
causaram no Estado de Santa Catarina, sobretudo em
Florianópolis, de forma tão intensa a causar tanto sofrimento, tanta dor e tantas perdas.
Eu gostaria, Sr. Presidente, em nome da brava
gente do meu Estado, Estado de Tocantins, de associar-me àqueles que manifestam solidariedade ao
bravo povo de Santa Catarina nesse momento difícil
que atravessa.
Recordo-me, Senador Mão Santa, de que eu estava no seu Estado, nosso querido Piauí, ainda quando representava o Banco do Brasil, no ano de 1980,
quando houve uma histórica enchente dos mananciais
daquela região. A cidade em que eu vivia, Corrente,
ficou isolada, porque a enchente destruiu as estradas de acesso à nossa cidade e ficaram interditado o
abastecimento de água, combustível, energia elétrica,
alimentos num período que impôs muita dor, muito
sofrimento e muita dificuldade à população daquela
região com perdas materiais, casas que desabaram.
Mas, felizmente, àquela época, praticamente não houve
vítimas fatais – foi um número bastante reduzido. Não
me recordo, mas acredito que, em Corrente mesmo,
naquela ocasião, não houve vítimas fatais. Mas a cidade ficou quase 30 dias isolada, impondo à população
uma dificuldade muito grande.
Imagino esta situação hoje em Florianópolis e
em todo o Estado, interditando estradas, derrubando
casas, matando gente. Que situação difícil e delicada
enfrenta o povo de Santa Catarina!
Portanto, tenham todos a nossa solidariedade e
o nosso empenho para fazermos o que estiver a nosso alcance para mitigar a dor e o sofrimento daquela
valorosa gente.
Estou retornando, Sr. Presidente – acabo de chegar agora à noite – de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, onde passei ontem e hoje reunido com técnicos;
representantes institucionais; órgãos governamentais;
ministros de governo; o Ministro do Meio Ambiente do
Brasil, Carlos Minc; o Ministro do Meio Ambiente da
Turquia; dois governadores; as Senadoras Marina Silva
e Marisa Serrano; os Deputados Vanessa Grazziotin
e Inácio Rodrigues; mais parlamentares, deputados e
senadores, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da
Bolívia, dos países do Caribe; o Presidente da ANA,
Deputado José Machado; o Presidente de Itaipu Binacional, nosso querido amigo Samek; enfim, muitos
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técnicos e muitas pessoas participando do Fórum de
Águas das Américas, que é um fórum preparatório para
um Fórum Internacional Sobre Aguas que ocorrerá em
Istambul, no mês de março, no ano que vem.
Esse Fórum de Foz do Iguaçu foi antecedido pelo
Fórum da América do Sul, realizado há cerca de dois
meses no Uruguai, exatamente colhendo as experiências, conhecendo as políticas públicas, conhecendo as
atividades da iniciativa privada com relação à preservação, ao uso e à utilização desse bem indispensável
à vida humana, ao ser humano, que é a água.
É, deveras, um fórum de transcendental importância, quando todos os aspectos relacionados ao uso da
água, quer na preservação da segurança alimentar na
produção de alimentos com a agricultura irrigada, quer
na defesa da água como um bem a que a que todos
têm o direito de ter acesso, quer no uso dos transportes, enfim, discutindo todos os aspectos necessários,
conhecidos, para que esse bem seja otimizado e mais
bem usado doravante.
Em razão de sinais muito fortes em função das
acentuadas mudanças climáticas, esse recurso tão
importante está mostrando sinais de esgotamento,
às vezes por irresponsabilidade, às vezes por inadvertência da humanidade com relação aos cuidados
que deveríamos ter com esse bem tão importante da
natureza.
Considero, seguramente, os resultados desse
fórum, os pontos discutidos e aprovados nessa fase
preparatória para levar a Istambul como extremamente
positivos; um avanço que leva as autoridades brasileiras, as instituições brasileiras e sobretudo os países da
América do Sul a esse evento. Sei que, seguramente,
esse evento vai promover um avanço na relação forte que têm todos os países e sobre os cuidados que
deverão ter todos com o uso da água, um bem tão
importante e indispensável ao ser humano. Nós, hoje,
passamos a olhar com mais interesse, com mais cuidado, com mais atenção, porque desse recurso não
podemos prescindir.
Era este o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente, agradecendo pela deferência na concessão
do prazo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Agradeço ao Senador Leomar Quintanilha pelo importante comunicado a respeito da reunião preparatória, realizada em Foz do Iguaçu, tratando da participação brasileira no Fórum Internacional de Água em
Istambul.
Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
José Nery, que preside esta sessão, Parlamentares
presentes na Casa, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação, nós lamentamos.
Vamos dissertar sobre dois episódios desagradáveis. Um é o fenômeno da natureza que atinge o
sul do País, Santa Catarina, Florianópolis, de tanta
gravidade que já se manifestaram hoje os Senadores
daquele Estado, o Neuto de Conto, o Colombo e a Ideli, que está lá, além de outros Senadores, aos quais
quero me associar.
Mas, Senador José Nery, este é um País organizado, que o nosso Presidente Luiz Inácio está a
governar. Para isso é que existe aquela Constituição,
que Ulysses beijou. Para isso, bem-vindas as medidas
provisórias, Presidente Luiz Inácio. Justamente aquilo.
Como disse Rui Barbosa, só existe um caminho, uma
salvação: a lei. Aquele é o livro das nossas leis e que
tem a saída para quando, de fato, há algo urgente e
relevante. Está aí, Expedito Júnior.
Estamos aqui para lembrar a Sua Excelência, o
nosso querido Presidente Luiz Inácio, que é hora da
bem-vinda, da bem inspirada medida provisória que os
nossos Constituintes aprovaram. Então, que ela chegue aqui amanhã. Esse é um gesto de solidariedade,
mas que ela chegue amanhã. Aí, fechamos a pauta
do Senado e a aprovamos, por ser uma emergência,
pela relevância da situação de um povo que sofre, dos
nossos irmãos de Santa Catarina.
Sei que isso não vai restituir as vidas, mas vai
minimizar e mostrar para o País que este País tem Governo. É isto que lembramos nesta noite a Sua Excelência o nosso Presidente Luiz Inácio, para que chame
seus Ministros que brincam com medidas provisórias.
Hoje votamos uma desnecessária, a de nº 446. Mas
essa liberando um crédito para atender aos Prefeitos,
ao Governo do Estado de Santa Catarina e à sociedade que está a sofrer será bem-vinda ao Senado da
República, ao Congresso Nacional. Paim, essa calamidade independe dos Governos.
Leomar Quintanilha, vou falar de uma desgraça
que é fraqueza nossa, do nosso Governo. E não é apenas o Luiz Inácio, não; o Governo somos todos nós.
Governo é esse tripé que chamam Poder Legislativo,
Judiciário e Executivo.
Ele falou, Leomar Quintanilha, na Turquia, onde
vai ser o congresso das águas, em Istambul, velha cidade. Mas, antes de lá, veio o saber na velha Grécia,
vizinha. Lá surgiu um homem que disse o seguinte –
atentai bem, Luiz Inácio! –: “Só há um grande bem, o
saber; só há um grande mal, a ignorância”. Assim fa-
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lou Sócrates. Ele não escreveu nada. Ele veio a este
mundo, José Nery, cinco séculos antes de Cristo, que
também não escreveu nada. Mas os seus discípulos
irradiaram as suas mensagens. Então, Sócrates, que
cultivou esse saber e era interpretado como o mais
sábio dos homens, explicava os fenômenos da natureza que os outros não sabiam. Todos os reis já se
curvavam ao seu saber. “Só há um grande bem, o saber; só há um grande mal, a ignorância”. Aí os seus
discípulos... Platão fundou a Academia, Academus. Aí
o outro, Aristóteles, fundou o Liceu. Então, irradiou-se
saber no mundo, e o mundo melhorou.
Mas atentai bem, José Nery! Isso foi cinco séculos antes de Cristo. Isso não ficou em palavras. Houve
ação. Houve um Péricles que governou lá, Luiz Inácio,
cinco séculos antes de Cristo, que fez um programa
de educação a que eles chamaram Paidéia: ensino
público e gratuito para todos. Mas era uma cadeia de
cadeiras, desde a ginástica. Nós estamos tão errados
que a ginástica hoje, no Brasil, quem faz são os velhos:
todos correndo em academia. Não, lá foi Astronomia,
Matemática, Filosofia, Canto, Arte, Línguas, Geologia,
Geografia, História... Isso, cinco séculos antes de Cristo,
Luiz Inácio! E hoje, no Brasil, lamento trazer aqui essa
desgraça, que é culpa nossa, é por falta de governo!
Isso acontecia cinco séculos antes de Cristo, e
nós estamos piores do que a velha Grécia. Não temos
uma paidéia que dê educação ao nosso povo. Eu não
vejo outros... Ele já viu. Aqueles conhecimentos eram
necessários para a pessoa se tornar cidadã.
José Nery, está aqui em O Globo. Que vergonha!
Expedito Júnior, eu me lembrava de quando Boris Casoy podia dizer “isto é uma vergonha!”
Atentai bem, Paulo Paim, é a edição de hoje de
O Globo: “Relatório da Unesco mostra deficiência na
educação. O Brasil tem a segunda maior taxa de repetência da América Latina”. É de quase 20%, Expedito Júnior.
Expedito Júnior, atentai bem, porque Rondônia é
Brasil. Está aqui! Olha o descalabro, olha a desgraça,
Paulo Paim. É verdade, não adianta aquele negócio
de mentira, de comprar a imprensa, do sucessor do
Goebbels. Ele era o Ministro da Propaganda de Hitler
e dizia que uma mentira repetida se torna uma verdade. Isso era naquele tempo.
Paulo Paim, e o Duda? Segue a linha, a mentira. Olha a verdade! É o jornal O Globo. Não sou eu,
não!
Paim, o Brasil perdeu quatro posições: caiu da
76ª para 80ª, em 129 países.
A Unesco, que é a organização, a ONU, bota
para estudar isso sobre a evolução e a educação do
mundo.
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Perdemos! A gente vê muito no negócio de futebol,
o Corinthians sai... Nós fomos para que divisão, Paim?
Nós já perdemos quatro: saímos do 76º lugar para o
80º, entre 129 países. Isso é a Unesco que diz.
Mas a vergonha, a vergonha, a vergonha...
Atentai bem, Expedito Júnior!
Isso é uma vergonha! O Boris Casoy não pode
dizê-lo, mas eu o digo.
Expedito Júnior, nós estamos atrás da Bolívia.
É por isso que o Morales está aí, todo cheio de gás.
Bolívia!
Ô, Expedito Júnior, ninguém acreditava, mas é
a verdade.
Estou a favor da educação.
Péricles, Luiz Inácio, cinco séculos antes de Cristo, dava ao seu povo uma educação melhor. Por isso
que o mundo o seguiu. Os romanos foram grandes,
mas foram buscar o saber lá, os italianos.
Ainda hoje, comecei citando Sócrates: “Só há
um grande bem, o saber; só há um grande mal, a ignorância.
Então, nós perdemos da Bolívia! Ô Paim, da
Bolívia! Mas espere ainda: do Equador, do Quito. Por
isso é que falam: “Eu lá vou pagar esses abestalhados
aí? Eles não têm saber nem nada”. Está aí. Olhe. O
Equador tirou o 74º lugar. Nós somos o 80º. Perdemos
feio do Equador! O Correa está chutando aí: “Esses
otários não têm saber nem nada. E eu vou pagar esse
dinheiro do BNDES?”
Da Venezuela do Chávez? O Chávez, aquele ali
está em 69º. Está ouvindo, José Nery? Perdemos! Não
adianta! Não adianta!
Petrônio Portella, piauiense, que presidiu esta
Casa muito bem, disse o seguinte, Paim: “Não se pode
agredir os fatos”. Eu o ouvia falar e não entendia. Eu
não entendia e me perguntava: o que esse homem
quer dizer com isso? É este fato! É verdade. Não agredir. Não adianta chorar. Vamos nos recuperar, vamos
melhorar a educação.
Olhe, mas aí o deboche. Ô Paim, não, essa não!
Agora, agora, eles foram à desforra. No passado, nós
nos juntamos com a Argentina, com o Uruguai, recebemos dinheiro da Inglaterra e acabamos o parque
industrial têxtil no Paraguai. E eles vêm aí: 68º! Nós
estamos em 80º na educação. O Paraguai! É conversa fiada! É o Globo! Em verdade, em verdade, eu vos
digo! Não adianta, Luiz Inácio, a verdade. Eu aprendi com os caboclos lá do meu Piauí essas máximas,
essas verdades: “É mais fácil tapar o sol com uma
peneira do que esconder a verdade.” Não tem Duda
Mendonça que dê jeito, que esconda isso. Está aqui:
perdemos do Paraguai.
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Será que essa Globo está mentindo, porque é
o Crivella que está com o Governo? Não, está aqui a
Folha de S.Paulo, São Paulo do Mercadante, do Suplicy, do Tuma: “País reduz repetência, mas continua
entre os piores”, diz a Unesco. Bota bem grandão como
se fosse para o Mercadante. É São Paulo, a Folha de
S.Paulo. Bota grandão: perdemos, a Unesco diz. “a
educação continua entre os piores”.
Olha, entre 150 Nações compararam no estudo,
apenas Nepal, Suriname e dois países africanos têm
repetência maior que a brasileira.
Então, é esta lástima. Agora, pior do que isto
tudo, Paim, amanhã tem vigília? Para os velhinhos
aposentados, aquele calote que o Governo dá para os
velhinhos aposentados... Calote! Além de caloteiros,
nós temos essa dívida com a nossa mocidade. Mas,
atentai, a meta é garantir ensino primário gratuito e
obrigatório.
Agora, o pior de tudo, ô, Paim...Esse Cristovam
fala, fala, fala, mas tem de ter uma vigília aqui, no Brasil
todo, nas assembléias, nas Câmaras Municipais. Uma
vergonha, atentai bem!
Olha, eu não tenho nada contra delegado – tenho até uma filha que é delegada e fez concurso –,
mas está passando uma lei aí para ganharem R$22
mil. Aqui passou, há uns quatro anos, um negócio da
Justiça ligeiro. Eram R$27 mil naquele tempo.
José Nery, por isso que Deus levou a nossa brava
Heloísa Helena daqui.
Quando aqui se trabalha, Paim... Não sei ali como
ele está sofrendo, mas pior foi o Cristovam Buarque.
As professoras... Não se homenageia o mundo civilizado. Ninguém chama banqueiro, ninguém chama
Senador, fazendeiro, latifundiário de mestre. Só aos
professores.
Então, dois salários mínimos: R$900. Aí, passou
na Comissão. Houve bate-boca, discussão, justiça. Vai
para lá, para cá, e xinga. Fazem aqui o maior salseiro,
e passa neste Congresso.
Ó, Deus, onde estás? Isso era Castro Alves, no
Navio Negreiro.
E as professorinhas estão mais escravas do que
aqueles que vinham no navio negreiro, Leomar.
Ô, Luiz Inácio, aqui está a história da verdade:
essas professoras foram mais bem tratadas, tanto é
que fui buscar a minha Adalgiza numa escola normal.
Todo mundo ia buscar a sua namorada e a sua esposa, que eram sorridentes, alegres, cheirosas, perfumadas. Tinham até fusquinha! Hoje, as pobres estão de
sandálias, entristecidas: R$900,00. Aí, entra liminar e
não-sei-o-quê dos Governadores. E R$900,00 as professoras não podem ganhar.
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Então, Paim, vamos fazer vigília dia sim, para os
velhos aposentados – o calote que se dá. O que nós
demos é calote. O Leomar Quintanilha é do banco e
sabe o que é contrato. Nós fizemos contrato com os
velhinhos. Isso é calote. Não existe. Você vai pagar, desconta aqui; pagaram. Daqui a 35 anos, você tem uma
aposentadoria de dez salários. Estão ganhando quatro. De cinco, dois. Isso é calote, Luiz Inácio. No Piauí,
a gente chama isso. Não continue como caloteiro. Os
aloprados estão mentindo e enganando-o. Sabemos
que a Previdência tem dinheiro e recurso. É só deixar
o dinheiro lá. É porque se desvia.
E Vossa Excelência também sabe, Luiz Inácio.
Vossa Excelência é um privilegiado, um bem-aventurado. Vossa Excelência foi criança e rapaz num Brasil
organizado. Vossa Excelência, Luiz Inácio, estudou no
Senai, que eram escolas organizadas, sérias e perfeitas. Por isso, ele é esperto. Ele teve... O País foi bom
para ele. O Senai, meu avô fundou, meu tio, a Federação das Indústrias. Ainda hoje, recordo-me o nome
do diretor. Eram boas instituições. Daí Luís Inácio ser
competente, está dirigindo o País. Agora, este País
era organizado.
E com isso, se não se pagam as professoras,
para onde vamos, Paim?
Com a palavra o Senador Paim. Faço um pedido:
está certo, na vigília, estaremos. Mas temos que fazer
também uma vigília...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – A vigília
será amanhã.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – A sua é a dos
velhinhos aposentados. Estarei lá. Mas vamos fazer a
vigília das professorinhas também. Elas, que não ganham dinheiro.
Com a palavra o Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, de forma muito rápida, primeiro quero dizer que, de fato, é um absurdo alguns Governadores e
uma Governadora, infelizmente do meu Estado, terem
entrado com uma ação no Supremo Tribunal Federal
contra o piso de R$950,00 das professoras e professores, iniciativa desta Casa e sancionada na íntegra
pelo Presidente Lula, que assegurou que, mesmo que
o Município ou o Estado tenha dificuldades, o Governo Federal aportaria recursos para assegurar o piso
mínimo. É um absurdo esse pedido no Supremo, feito
por alguns Governadores, dizendo que é inconstitucional um piso miserável de dois salários mínimos.
Essa é a primeira questão. Segunda questão, a dos
aposentados, com certeza faremos a vigília amanhã,
porque amanhã é uma data simbólica: esgota-se o
prazo de recurso do PLS nº 58, do qual o Senador
Expedito Júnior foi o Relator. Então, se até meia-noite
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não houver recurso, ele vai direto para a Câmara e vai
acompanhar os outros dois: o do fim do Fator e aquele
que garante aos aposentados o mesmo reajuste dado
ao salário mínimo. Então, essa vigília é emblemática
e simbólica. Quando chegar meia-noite e não houver
nenhum recurso encaminhado por nove Senadores,
está assegurada a vitória plena aqui no Senado, daí
o debate será lá na Câmara. Teremos amanhã, pela
manhã, uma reunião de negociação, para a qual todos os Senadores estão convidados, no Ministério da
Previdência, onde vamos, mais uma vez, demonstrar
que há recursos para pagar os aposentados e pensionistas. O Presidente Lula já declarou, por duas vezes,
e hoje recebi outro informe de uma Liderança do Governo de que o Presidente Lula reafirmou a sua posição: se a Câmara votar favoravelmente ao projeto do
Senado, ele não veta. A Câmara tem que dar agora a
sua palavra, e tenho certeza de que vai acompanhar
o Senado na negociação que queremos construir, de
forma unitária, Câmara, Senado e Executivo. Obrigado,
Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Paim
– permita-me, Expedito Júnior, sou mais velho –, eu
estava, em 1967, fazendo curso de cirurgia no Rio, no
hospital do governo, e fui ao Maracanã, que era o coração do Brasil em 1967. Paim, naquele tempo, se levava
rádio de pilha, mas nem isso eu tinha como estudante.
Aí, quando eu vi, foi uma euforia, o povo gritando no
Maracanã, e eu, sem o rádio de pilha, imaginei que
devia ser um gol do Pelé em São Paulo. Sabe o que foi,
Paim? Olha, que isso não aconteça agora. Depende de
nós, Garibaldi. Depende, se nós não fizermos respeitar
a lei do Paim. Sabe o que eu vi, Leomar Quintanilha?
Sabe o que foi, Luiz Inácio? Houve aquela confusão –
a gente chamava “boca do mundo” os alto-falantes – e
pensei: “deve ter sido um gol do Pelé, em São Paulo”.
Que nada! Sabe o que foi? Depois, foi acalmando e eu
fui ver: “Presidente Castello Branco acaba de fechar o
Congresso Nacional”. Euforia do povo no Maracanã!
Olha, Paim, se nós não botarmos... Ô, Chinaglia! Chinaglia! Chinaglia! Se nós não votarmos aqui, se nós
não devolvermos, isso aqui pode acontecer... Eu vi...
Olha, é um ato absurdo, não é?
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É antidemocrático, mas foi aplaudido!
E outra grandeza de Castello... Estou fazendo
história, não estou julgando. História é para contar.
Na época do Presidente Castello, essas medidas provisórias eram decretos-lei. Eu vi as enfermeirazinhas
radiantes, Expedito Júnior. Aliás, foi até bom, porque,
naquele tempo, eu era solteiro e tinha uma namoradi-
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nha enfermeira. Leomar Quintanilha, aí o que foi? O
Presidente Castello Branco assinou um decreto, um
decreto-lei para as enfermeiras ganharem seis salários
mínimos. Olha... Ah, se tivesse um Castello Branco
para proteger as professorinhas hoje...
Atentai bem! Isso são exemplos, Paim. Agora,
não deixe, Paim, o povo dar uma vaia, como a que eu
vi, em um ato desse.
Ouço o aparte do Senador Expedito Júnior.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Mão Santa, eu gostaria de cumprimentar V. Exª, de
parabenizá-lo pelo pronunciamento. Na linha do Senador Paim... Primeiro, cumprimento o Senador Paulo
Paim, dizendo que tive sorte, já por duas ou três vezes,
de ser o Relator dos projetos apresentados pelo Senador Paulo Paim. Um refere-se ao poder de compra
dos aposentados, que foi aprovado por unanimidade na
Comissão. E amanhã, serei Relator de mais um projeto
na CCJ, sobre a paridade, que é a PEC nº 36, também
de autoria do Senador Paulo Paim. O Senador Paulo
Paim fez referência ao seu Estado e à Governadora
do seu Estado, acusando-a de não cumprir decisões
desta Casa, tomadas por esta Casa. Digo que ou os
Governadores estão fazendo escola para o Presidente Lula ou o Presidente Lula está fazendo escola para
os Governadores. Nós aprovamos aqui, Senador Mão
Santa, com voto de V. Exª e também do Senador Paulo
Paim, com voto de Leomar Quintanilha, de José Nery, a
renegociação da dívida do Beron, a Resolução nº 034
do Estado de Rondônia. Mas até hoje, Senador Mão
Santa, o Governo não a cumpriu. Não cumpre. Todos
os meses ele desconta em torno de 10 a 12 milhões,
sendo que esse recurso, esse dinheiro deveria ficar e
ser investido na educação, na saúde, na segurança pública do meu Estado. Infelizmente, o que aprovamos, a
resolução que aprovamos aqui, para o Governo Federal, para a equipe de seu Governo, e nada é a mesma
coisa. Hoje o Supremo, o Ministro Levandowski, que
é o Relator da matéria, determinou que a própria Justiça, em quatro meses, faça um levantamento dessas
contas do Banco do Estado de Rondônia, reconhecendo que há justiça de o Governador do Estado pedir a
renegociação dessa dívida. Então, é a mesma coisa.
Eu me lembrava também aqui, Paim – e quero me
associar a sua preocupação de ver-nos, de repente,
aprovando matérias aqui no Senado e os nossos projetos sendo paralisados na Câmara do Deputados –,
de que temos a PEC dos servidores públicos do Estado de Rondônia, que já foi votada aqui, Mão Santa,
inclusive com voto seu; já foi votada pela comissão
dos servidores daquela Casa, e, infelizmente, por dois
anos está lá. O Chinaglia vai deixar a Presidência da
Câmara a partir de janeiro e vai conseguir um marco
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surpreendente para Rondônia: não conseguiu votar o
projeto da PEC dos servidores públicos do Estado de
Rondônia, que é de autoria de uma Senadora do PT,
que é a Senadora Fátima Cleide. Então, o Presidente da Câmara é do PT, a autora do projeto, da PEC
é do PT, que é a Senadora Fátima, o Presidente da
República é do Partido dos Trabalhadores, a maioria
da bancada na Câmara dos Deputados é do Partido
dos Trabalhadores, a maioria também é do PMDB, que
tem no Estado de Rondônia o Senador Valdir Raupp,
que é o Líder do seu Partido. Por que não votam isso?
Por que tudo que votamos aqui paralisa na Câmara?
E parece que o rolo compressor na Câmara fala mais
alto; não é como aqui no Senado. Então, há uma preocupação, Paim, em relação aos projetos bons, inclusive
seus, que estamos votando nesta Casa. De repente,
a gente fica aqui até altas madrugadas, como ficamos
na vigília cívica que fizemos, de que você participou,
Paim, o José Nery participou, proposta inclusive pelo
Paim, e, infelizmente, chega na Câmara e pára. Lá, o
rolo compressor funciona.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, agradeço a participação de todos, o Expedito Júnior, o aparte
do Paim, que incorporo.
E, no desespero, lembro o Presidente Luiz Inácio
que acho que Deus não abandona os seus. Ele botou
Davi para vencer Golias; Moisés para libertar seu povo;
botou Luiz Inácio aqui. Mas, Luiz Inácio, ele lhe botou aí
para a gente pagar os velhinhos aposentados o calote,
ele lhe botou aí para atender as professorinhas, ele
lhe botou aí para resgatar o dinheiro do bravo povo de
Rondônia, daquele Governador extraordinário, heróico
e corajoso que começou a denunciar Parlamentares
corruptos. Então, é isso tudo. Resta-me pedir a Luiz
Inácio que isso aconteça. Ainda nos resta a esperança.
A maior estupidez é perder a esperança.
Paim, amanhã, vamos à vigília pelos velhinhos
e aposentados, não é? Para pagarmos esse calote.
Depois, vamos marcar para as nossas queridas professoras.
Essas são as nossas palavras. Agradecemos a
paciência desse herói, que é o José Nery. Saiu a Heloísa Helena, mas veio você, que está se igualando
na luta pelos direitos.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Obrigado, Senador Mão Santa, sempre com a sua
determinação e coragem na defesa de seus pontos
de vista.
Há pouco eu ia alertar V. Exª quanto ao horário,
porque, se não tivéssemos cuidado, a vigília que está
programada para amanhã iria iniciar hoje.
E como zelamos também pelo direito dos trabalhadores, dos funcionários do Senado que ficam aqui
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de prontidão para acompanhar e assessorar todos os
passos da sessão, Senador Paim, então, o meu temor
é de que a vigília já fosse iniciada agora. Então, amanhã já seria uma segunda etapa dessa luta em defesa
dos aposentados.
Agradeço a participação e a presença de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Os Srs. Senadores Gerson Camata, Papaléo Paes e
Romero Jucá enviaram discursos à Mesa, que serão
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o consumo de energia em nosso
país cresce a uma taxa de 5 e meio por cento ao ano,
de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética.
Até 2012, quando devem entrar em funcionamento
as usinas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira,
o Brasil continuará com a oferta de energia no limite,
dependente da intensidade das chuvas e também do
gás natural.
Apesar dessa situação preocupante, a construção de novas usinas vem enfrentando inúmeros obstáculos, entre os quais o mais notório é a oposição de
ambientalistas radicais, índios, uma ala minoritária da
Igreja Católica que ainda se identifica com o marxismo, somados a extremistas de diversos matizes e a
organizações não-governamentais, muitas com interesses escusos.
O País tem em seus rios quedas-d’água em quantidade suficiente para multiplicar por quatro sua capacidade hidrelétrica, segundo dados da própria Eletrobrás,
mas 40% desse potencial está concentrado na bacia
do Rio Amazonas. Não há muitos locais situados fora
da Região Norte em que possam ser erguidas usinas
com capacidade maior do que mil megawatts. As hidrelétricas de grande porte que podiam ser feitas em
outras regiões já foram construídas.
Na construção de novas hidrelétricas, hoje são
adotadas tecnologias muito menos agressivas à natureza do que as empregadas uma ou duas décadas atrás.
Problemas como os provocados pelas hidrelétricas de
Balbina e Tucuruí pertencem ao passado. Mas uma característica essencial de todo bom radical é ser cego e
surdo a evidências capazes de colocar suas crenças
em dúvida. É o que têm feito os adversários da exploração do potencial hidrelétrico da Amazônia.
A mais recente demonstração de que estão dispostos a recorrer a todos os métodos, lícitos ou ilícitos,
para atingir seus objetivos, foi a agressão, no final do
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mês passado, ao engenheiro Paulo Roberto Rezende, atacado e ferido por índios caiapós. O engenheiro
fora a Altamira, no Pará, para dar informações sobre o
projeto de construção da Usina de Belo Monte – para
mostrar que o impacto ambiental tinha sido consideravelmente reduzido e que a obra traria benefícios para
os moradores da região.
Cercado pelos índios, ele foi agredido a golpes
de borduna e facão, e sofreu um corte profundo num
dos braços. Como os índios conseguiram permissão
para entrar armados no recinto em que se realizava o
debate sobre a hidrelétrica, ninguém explicou. A resposta talvez esteja na reação do bispo do Xingu e presidente do Cimi, o Conselho Indigenista Missionário,
Dom Erwin Krautler.
De acordo com o noticiário dos jornais, ele defendeu a compra de facões para os índios, alegando
que “o facão não é uma arma”. Confrontado com o fato
de que José Cleanton Ribeiro, coordenador regional
da entidade, aparece, em imagens gravadas pelo circuito interno de TV de uma loja, comprando facões ao
lado de um índio, respondeu com uma pergunta: “Se
alguém pede para que se compre um facão, por que
não comprar?”, e depois ressaltou que “se acontece
alguma coisa, não é culpa daquele que comprou o facão”. Para o bispo, a culpa é do engenheiro, que “não
entendeu a alma caiapó”.
Sabe-se lá quais são os mistérios insondáveis
da alma caiapó, aparentemente só acessíveis à sensibilidade dos representantes do radicalismo. O fato é
que há fortes indícios de que a agressão foi um ato
orquestrado. Representantes de um certo “Movimento
de Mulheres Trabalhadoras de Altamira” admitiram ter
fornecido o dinheiro para a compra dos facões, justificando o ato como um gesto de “respeito à cultura e à
identidade dos índios”.
Como se não bastasse a absurda alegação do
bispo Erwin Krautler, de que facão não é arma, fomos
contemplados com outro disparate, a incorporação
dos facões à “cultura e identidade” indígenas. Desde
quando os índios brasileiros produzem instrumentos
metálicos? Ou será que, ao contrário do que sabíamos
até agora, eles já os faziam antes mesmo de Cabral
aportar por aqui?
Na visão dos extremistas, nossos índios têm direito originário sobre as terras que reivindicam. Para
eles, não há por que falar em soberania nacional ou
desenvolvimento sustentável. Esses conceitos, na sua
ótica peculiar, são inconciliáveis com a preservação
da cultura indígena, que deve ser defendida a qualquer preço.
Hoje em dia, mais de 600 reservas em todo o
Brasil abrigam uma população de meio milhão de ín-
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dios, que representam menos de 0,3 por cento da população brasileira. A área total das reservas é de mais
de 1 milhão de quilômetros quadrados, 12 e meio por
cento do território do País, o equivalente a França, Itália e Reino Unido, somados.
Estaria tudo bem se a política de criação indiscriminada de reservas tivesse garantido prosperidade
aos indígenas. Mas a realidade é que não passam de
latifundiários que vivem na miséria, segregados socialmente e vítimas de grileiros e garimpeiros, sem acesso
a saúde e educação.
São eles que constituem a massa de manobra
utilizada com sucesso por radicais como os que organizaram a agressão ao engenheiro Paulo Roberto.
Se deixarmos que suas ações violentas impeçam a
exploração racional, ambientalmente consciente, dos
recursos hídricos da Amazônia, estaremos condenando o Brasil a um futuro em que o colapso energético
fará parte do cotidiano.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no último dia 5 de novembro, o Brasil comemorou mais um Dia Nacional da Língua Portuguesa.
A celebração, Sr. Presidente, decorre de projeto
que tive a honra de apresentar em 2004, por sugestão do ilustre professor amapaense Raimundo Pantoja
Lobo. Um projeto que, aprovado nas duas Casas do
Congresso Nacional e sancionado a seguir pelo Presidente da República, acabou por converter-se na Lei
nº 11.310, de 12 de junho de 2006.
Eis uma iniciativa, Srªs. e Srs. Senadores, da qual
muito me orgulho. Afinal, creio que a maioria dos brasileiros concordaria com a afirmação de que a língua
portuguesa, eventualmente “inculta”, mas essencialmente “bela”, é o elemento mais importante de nosso
patrimônio cultural.
Foi ela, sabemos todos, que ao longo dos séculos garantiu a integridade de nosso vasto território.
É ela, a língua portuguesa, que permite à sociedade
brasileira manter costume e tradições praticamente
homogêneos, ainda que temperados aqui e acolá pelas cores locais.
Protegê-la, portanto – zelar por sua pujança e
vitalidade –, é obrigação de todos nós. É obrigação
do Governo Federal, dos Governos Estaduais, dos
Governos Municipais. É obrigação das três instâncias
de poder. É obrigação das escolas, das instituições
culturais, dos órgãos de classe, dos veículos de comunicação. É obrigação, enfim, de cada cidadão e de
cada cidadã do nosso País.
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Neste ano, Sr. Presidente, temos um motivo para
que a celebração do Dia Nacional da Língua Portuguesa seja ainda mais entusiástica. Refiro-me, é claro, aos quatro Decretos baixados pelo Presidente da
República no último dia 29 de setembro, do nº 6.583
ao 6.586, e que tratam da implementação do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa.
O Decreto nº 6.583 determina que o referido Acordo, assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990 e
aprovado neste Congresso Nacional em 18 de abril de
1995, será inteiramente executado e cumprido a partir de 1º de janeiro de 2009. Prevê ainda um período
de transição, entre aquela data e 31 de dezembro de
2012, durante o qual coexistirão a norma ortográfica
atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.
Já os Decretos nº 6.584 e nº 6.585 cuidam de
garantir a execução e o cumprimento dos Protocolos
Modificativos ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa aprovados, respectivamente, em julho de 1998
e em julho de 2004.
Por fim, o Decreto nº 6.586 dispõe que os Ministérios da Educação, da Cultura e das Relações Exteriores, com a colaboração da Academia Brasileira
de Letras e de entidades afins nacionais e dos Países signatários do Acordo, adotarão as providências
necessárias à elaboração de vocabulário ortográfico
comum da língua portuguesa. Dispõe, ainda, que os
livros escolares distribuídos pelo Ministério da Educação à rede pública de ensino de todo o País serão
autorizados a circular, em 2009, tanto na atual quanto
na nova ortografia; e que deverão ser editados, a partir
de 2010, somente na nova ortografia.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, pessoalmente, penso que as alterações introduzidas na ortografia da língua portuguesa, de comum acordo, por
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, são
extremamente válidas.
Elas trazem de volta ao nosso alfabeto três letras
que dele, na prática, nunca tinham saído: o k, o w e o y.
Se convivemos, no dia a dia, com palavras como show,
com expressões como stand by, e com as abreviaturas
de quilômetro (km) e quilograma (kg), não há por que
banir do alfabeto as letras que ajudam a formá-las.
O trema desaparece, a não ser nas palavras
estrangeiras e em suas derivações. Mudam-se certas regras de acentuação. Busca-se dar um mínimo
de coerência ao uso do hífen, ainda que estas, como
sabem as Srªs. e os Srs. Senadores seja uma batalha
quase perdida.
Tudo isso, vejam só, não por capricho de alguns
filólogos ou gramáticos, mas com o objetivo bem mais
nobre de aproximar as ortografias vigentes nas oito na-
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ções que formam a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, a CPLP.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, o fato de
simpatizarmos, ou não, com as modificações trazidas
pelo Acordo Ortográfico não me parece a questão
principal. Nossa motivação prioritária, repito, deve ser
a preservação e, mais que isso, o fortalecimento da
língua portuguesa como instrumento de comunicação
entre milhões de seres humanos em todo o mundo.
Hoje em dia, a defesa dos respectivos idiomas é
uma preocupação dos mais diversos países, em todo
o mundo. Busca, dessa forma, contrabalançar o quase monopólio do inglês em indústrias poderosíssimas
como a da cultura e a da informática.
Nada mais natural, portanto, que cuidemos de defender o nosso idioma. O quinto mais falado no mundo.
O idioma em que se expressaram Camões, Fernando
Pessoa e Machado de Assis. O idioma, Sr. Presidente,
em que se expressou Rui Barbosa, o grande brasileiro cujo natalício inspirou a escolha do 5 de novembro
como o Dia Nacional da Língua Portuguesa.
Rui Barbosa sabemos todos, não foi apenas o
idealista que defendeu a abolição da escravatura, a
proclamação da República e, nas mais variadas circunstâncias, a liberdade de expressão e a democracia. Foi, também, um ardoroso defensor e um elegante
cultor da língua portuguesa.
Que todos nós, inspirados em sua figura de cidadão exemplar, possamos dar continuidade à luta pela
valorização de nosso idioma.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não há nação importante que descuide
de suas crianças. Não há futuro para um povo que
não eduque seus jovens. Não há progresso para um
País que não forneça postos de trabalho para sua juventude.
E sentido oposto, só há miséria, fome, atraso,
injustiça social em nações onde não há cuidado com
as crianças, onde elas são obrigadas a trabalhar ao
invés de estudar e se habilitar à inserção social e econômica.
Para nosso grande pesar, por mais que se tenha
tentado, o Brasil ainda está muito mais para um país
que descuida de sua juventude do que para uma nação
atenta à valorização de seus jovens cidadãos.
Esta é a única conclusão que se pode tirar dos
relatórios e estudos que continuamente vêm saindo
com análises sobre a situação das crianças e dos jovens brasileiros.
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Mais do que servir a críticas sobre o que não foi
feito no passado, a constatação deve servir de motivação maior para novas e decisivas ações do Governo e
da sociedade para eliminar tais chagas sociais.
Povo instruído é o pressuposto de povo desenvolvido.
Jovens qualificados é a premissa para o progresso da Nação.
Esses dois axiomas não podem se apagar das
mentes dos formuladores de políticas educacionais
e trabalhistas para que o Brasil possa sair do grande
impasse social em que se encontra.
Sr. Presidente, o trabalho infantil tem sido sistematicamente combatido há quase uma década. Nem
por isso foi erradicado e a velocidade de sua retração
diminuiu. Há, pois, espaço para ações mais contundentes. Contudo, apenas coibir o trabalho não fará
com que as crianças ou os jovens afetados saiam da
situação de miséria em que se encontram. É preciso
que lhes sejam dadas condições de estudar e de aspirar a uma vida melhor.
Os casos repetidos e dolorosos vistos na região
amazônica ou no Centro-Oeste, por exemplo, são demonstrações cabais de que não é só a repressão que
irá resolver o problema. A execução de políticas educacionais e ocupacionais para essa população jovem
é que irá impedir que sejam atraídos para o trabalho
precoce e de sobrevivência. Mais do que descuido
das famílias é a necessidade de prover o mínimo de
subsistência que faz que com pais retirem ou sequer
ponham seus filhos na escola.
Srªs e Srs. Senadores, a melhor sinalização de
que as políticas ou programas sociais começam a patinar são os números da evolução do desenvolvimento
social no País.
O jornal Folha de S.Paulo publicou, em reportagem do dia 19 de setembro passado, um sumário
dos números da Pesquisa Nacional por Amostragem
de Domicílios (PNAD). Nele pode-se ler que o trabalho infantil ainda diminui, mas em ritmo decrescente,
o que sinaliza para a saturação dos instrumentos que
vêm sendo usados atualmente.
Outro indicador publicado é ainda mais preocupante, pois a PNAD detectou que cresceu o número de
horas trabalhadas por crianças e adolescentes no ano
de 2007. Seria o caso de concluir que menos crianças
trabalham, o que é bom, mas cabe aqui a pergunta: e
se as que ainda permanecem trabalhando, o fazem por
mais horas e em condições piores? Se for isso, estamos
falhando na abordagem do problema e gerando efeito
colateral perverso com o tratamento aplicado.
Falando apenas em termos de estatísticas, os números parecem frios e despersonalizados. Todavia, o

NOVEMBRO 2008
Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Brasil ainda tem mais analfabetos maiores de 15 anos
do que a população da Suécia ou da Noruega. São mais
de 14 milhões de jovens brasileiros. É muita gente para
um país que quer ser desenvolvido. A Argentina tem a
quinta parte disso. Ainda estamos muito atrasados no
campo da educação, não resta dúvida.
Sr. Presidente, se juntarmos analfabetismo e trabalho infantil, teremos um ciclo perverso que faz com
que milhões de jovens sejam, desde cedo destituídos
de chances de instrução e, por conta disso, de possibilidades reais de ascensão social. Trata-se de um crime
social e, ao mesmo tempo, de um atentado aos projetos
brasileiros de desenvolvimento com justiça social.
O Governo Lula tem procurado agir, mas estamos longe de um resultado satisfatório. Precisamos
alargar o alcance da escolarização, ao mesmo tempo em que lhe aumentamos a qualidade e a duração.
Precisamos, com urgência, de um grande programa
de disseminação de escolas, principalmente nas regiões com populações mais carentes, para que nossas
crianças possam ser instruídas e escapar do trabalho
precoce e do analfabetismo adulto.
Sr. Presidente, o Brasil granjeou, sem dúvida, sensíveis progressos em relação a inúmeros indicadores
sociais, inclusive alguns fundamentais para a saúde
pública, como o acesso às redes de esgoto, propiciando melhor saneamento dos aglomerados urbanos.
Contudo, ainda não é suficiente, quando olhamos as
inúmeras e imensas favelas do Rio de Janeiro, de São
Paulo, Salvador, Recife ou Manaus, onde se adensam
pessoas em condições nas quais até animais teriam
dificuldade de sobreviver.
Srªs e Srs. Senadores, por todas as evidências,
torna-se necessário que os programas sociais dos Governos se voltem decididamente para a juventude e a
infância, se quisermos nos tornar um país de Primeiro
Mundo ainda neste Século.
Como brasileiro, como parlamentar e como Líder
de Governo, tenho a obrigação de fazer este chamamento para todos os brasileiros capazes de atuarem
em prol dos nossos pequenos concidadãos. Espero
que os novos dirigentes municipais, que em janeiro
assumem seus cargos, estejam atentos a este imperativo e coloquem em prática as determinações constitucionais de escolarização e proteção da infância e
da juventude.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 28, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 28, de 2008, que
dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei no 11.440,
de 29 de dezembro de 2006, da Carreira de
Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657,
de 3 de junho de 1998, dos cargos do Grupo
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo –
Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos
públicos do Quadro de Pessoal do Hospital
das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei
nº 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira
de Supervisor Médico-Pericial, de que trata
a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia,
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos
da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro
de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de
que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro
de 2005, da Carreira da Seguridade Social
e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483,
de 3 de julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26
de dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares dos Ex-Territórios Federais
e do antigo Distrito Federal, de que trata a
Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, do Plano Especial de Cargos da Superintendência
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, de
que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro
de 2006, do Plano Especial de Cargos da
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de
outubro de 2006, do Plano de Classificação
de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de
10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo, de que trata a
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do
Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional,
de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro
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de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da
União -GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095,
de 13 de janeiro de 2005, das Carreiras da
área de Meio Ambiente, de que trata a Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002, do Plano
Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do FNDE, de
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro
de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP, de que trata a Lei
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, dos
Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata
a Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional
do Índio – FUNAI, do Plano de Carreiras e
Cargos do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19
de outubro de 2006, do Plano de Carreiras
e Cargos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial – INPI, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
da Carreira do Seguro Social, de que trata
a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, das
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
Departamento Nacional de Produção Mineral
– DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27
de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2
de julho de 2002, da Tabela de Vencimentos e da Gratificação de Desempenho de
Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de
junho de 2004, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização
Agropecuária -GDATFA, de que trata a Lei
nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito
Federal Agrário -GDAPA, de que trata a Lei
nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da
Gratificação de Desempenho de Atividade
de Reforma Agrária -GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da
Gratificação de Desempenho da Carreira
da Previdência, da Saúde e do Trabalho –
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GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19
de outubro de 2006, das Carreiras e Planos
Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as Leis nºs 10.768,
de 19 de novembro de 2003, 10.871, de 20
de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 19 de outubro de 2006,
da Gratificação Temporária das Unidades
Gestoras dos Sistemas Estruturadores da
Administração Pública Federal – GSISTE,
de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe sobre a instituição
da Gratificação Específica de Produção de
Radioisótopos e Radiofármacos – GEPR, da
Gratificação Específica, da Gratificação do
Sistema de Administração dos Recursos de
Informação e Informática – GSISP, da Gratificação Temporária de Atividade em Escola
de Governo – GAEG e do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe sobre a remuneração
dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994; dispõe sobre a estruturação
da Carreira de Médico Perito Previdenciário,
no âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, do Plano
de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro
Chagas e do Centro Nacional de Primatas
e do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura a Carreira de
Agente Penitenciário Federal, de que trata
a nº Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003;
cria as Carreiras de Especialista em Assistência Penitenciária e de Técnico de Apoio à
Assistência Penitenciária; altera as Leis nºs
9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, de 19
de outubro de 2006, 10.551, de 13 de novembro de 2002, 10.225, de 15 de maio de
2001, 11.344, de 8 de setembro de 2006,
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.171, de 2
de setembro de 2005, 10.483, de 3 de julho
de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001,
11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357,
de 19 de outubro de 2006, 11.090, de 7 de
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de
6 de julho de 2006, 10.855, de 1º de abril de
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004,
10.480, de 2 julho de 2002, 10.883, de 16
de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de
2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002,
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de
19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de
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junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829,
de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998,
10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484, de
3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novembro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004,
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344,
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de
2006; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Relatora revisora: Senadora Rosalba
Ciarlini
(Sobrestando a pauta a partir de:
13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009
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Técnico e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sobre
a transformação de cargos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de
2004, para adaptar os quantitativos de cargos
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo
isolado de provimento efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever
a fórmula de pagamento de cargo em comissão ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
(Sobrestando a pauta a partir de
17/10/2008)
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 29, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 1º da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe
sobre as operações de redesconto pelo Banco
Central do Brasil, autoriza a emissão da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 442, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
20.11.2008)
Prazo final: 4.12.2008
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 375 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
o Regime de Tributação Unificada – RTU na
importação, por via terrestre, de mercadorias
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sacoleiro).
O PLC nº 27, de 2008, tramitou em regime de urgência constitucional (art. 64, § 1º
– CF), de 24/03 a 01/07/08, quando foi aprovada a Mensagem nº 460, de 2008, de retirada da urgência.
O prazo de apresentação de emendas, nos termos do art. 375, I, do Regimento Interno, transcorreu no período de 25 a
31/3/08.
A matéria volta a tramitar em regime
de urgência constitucional (art. 64, § 1º –
CF), nos termos da Mensagem nº 200, de
2008, do Presidente da República, lida em
6/10/2008.
Dependendo da leitura do parecer da
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul.
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Dependendo de parecer da CCJ, CRE
e CAE.
(Sobrestando a pauta a partir de
21/11/2008)
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2008
(apresentado como conclusão do Parecer
nº 1.125, de 2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador
Francisco Dornelles), que aprova a programação monetária relativa ao quarto trimestre de 2008.
6
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 30, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal a constituírem subsidiárias
e a adquirirem participação em instituições
financeiras sediadas no Brasil; altera as Leis
nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.865, de 30 de abril de 2004, e 11.774, de
17 de setembro de 2008; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 443, de 2008).
Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008
7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos
à República de Cuba, à República do Haiti, à
República de Honduras e à Jamaica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.12.2008)
Prazo final: 7.2.2009
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de
2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação de recursos destinados
à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 1.185,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece; – 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), contrário.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em
que menciona, terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta)
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro,
favorável, com Subemenda, que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição
Federal (determina o voto aberto para a perda
de mandato de Deputados e Senadores).

Quarta-feira 26

177

47801

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon (sobre
as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como
primeiro signatário o Senador Gim Argello,
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o
Distrito Federal as atribuições de organizar
e manter a Defensoria Pública do Distrito
Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta;
e pela rejeição das demais matérias que tramitam em conjunto, com votos contrários dos
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy,
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares,
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em
separado, do Senador Aloizio Mercadante e
da Senadora Patrícia Saboya.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
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artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade
penal, nas condições que estabelece.
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Magno Malta, que inclui
parágrafo único no artigo 228, da Constituição Federal, para considerar penalmente
imputáveis os maiores de treze anos que
tenham praticado crimes definidos como
hediondos.
21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
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22
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971 (dispõe sobre a administração e o conselho fiscal das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001,
na Casa de origem, do Deputado José Roberto
Batochio), que acrescenta dispositivo à Lei n.º
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB. (prescrição em cinco anos de
ação de prestação de contas do advogado para
o seu cliente, ou de terceiros por conta dele).
Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica),
que altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro
de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de fabricação e comercialização de lâmpadas
incandescentes para uso em tensões de valor
igual ou superior ao da tensão nominal da rede
de distribuição, e dá outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na
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Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que veda a exigência de carta de fiança aos
candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003,
na Casa de origem, do Deputado Wasny de
Roure), que modifica o inciso II do caput do
art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de
matérias cursadas em seminários de filosofia
ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Geraldo Resende), que altera o § 2º do art. 12 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência
à saúde (acrescenta o planejamento familiar
nos casos de cobertura dos planos ou seguros
privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros),
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as
normas técnicas como obras protegidas pela
legislação dos direitos autorais).
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Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe
sobre a autenticidade de peças oferecidas
para prova no processo trabalhista e sobre o
cabimento de recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de
2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo
Suplicy .
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas
relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº
819/2003, na Casa de origem, do Deputado Sandes Júnior), que denomina “Rodovia
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
entre a cidade de Cáceres-MT e a fronteira
com a Venezuela.
Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável,
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, na
Casa de origem, do Deputado Davi Alcolumbre), que denomina “Aeroporto Internacional de
Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, o aeroporto
da cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2008 (nº 6.981/2006,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita para o
projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 de
junho de 2005.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.021 e
1.022, de 2008, das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador
Inácio Arruda, e de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
34
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº
518/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento Recíproco de Carteiras
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de
setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador César Borges.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de
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iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – Desmanche, que altera a redação
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo
único, passando-o para § 1º e acrescenta os
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda,
os arts. 126-A e 126-B.
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
o Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), tipificando como crime a manutenção de informações negativas sobre
consumidor em cadastros, banco de dados,
fichas ou registros por período superior a
cinco anos.
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38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH
(Substitutivo), que oferece.
39
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 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.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 9, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria do Senador Flávio Arns, que acrescenta
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 para definir condições de qualidade da oferta de educação
escolar para crianças de cinco e seis anos
de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
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Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador
Alvaro Dias.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, para introduzir critérios
relacionados com as mudanças climáticas globais no processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
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33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão
de gases de efeito estufa).
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
46
PARECER Nº 106, DE 2008
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.
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50

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, de autoria da Senadora
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez
que o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. (Fixação e
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade.)
48
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
49
REQUERIMENTO Nº 1230, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas
– MG, pela falta de ética e compromisso moral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares
contra homens que agrediram ou ameaçaram
suas companheiras.
Parecer favorável, sob nº 618, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
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Votação, em turno único, do Requerimento nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Senador
Eduardo Azeredo, em razão de correspondência por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política
Externa do Presidente da República, relativa
ao pronunciamento do Senador na sessão do
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mudança de opinião do Presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc).
51
REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de congratulação ao governo
colombiano, aos familiares e ao povo colombiano pela libertação da ex-senadora e excandidata presidencial Ingrid Betancourt, de
onze militares colombianos e três soldados
americanos, que estavam em poder das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc),
e que este acontecimento seja utilizado como
marco para o estabelecimento de um processo
de paz e resolução pacífica do conflito armado
vivenciado pelo país irmão.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 12
minutos.)
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Ata da 224ª Sessão Deliberativa Ordinária,
Em 26 de Novembro de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Alvaro Dias, Efraim Morais,
César Borges, Papaléo Paes, Antonio Carlos Valadares e Paulo Paim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-se à 1 hora e 24 minutos, do dia 27 de
novembro de 2008)

É o seguinte o registro de Comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 454, DE 2008
Acrescenta art. 392-B à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a concessão de estabilidade provisória aos genitores e futuros
genitores, únicos provedores de renda da
família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
392-B:
Art. 392-B. É vedada a dispensa imotivada de genitores e futuros genitores empregados, únicos provedores de renda da família, desde a confirmação da gravidez até seis
meses após o parto;
§ 1º Para fazer jus ao benefício previsto
neste artigo o empregado deverá contar com
pelo menos um ano de trabalho na empresa
e comunicar ao empregador, mediante atestado médico, a confirmação da gravidez e a
ocorrência do nascimento do filho, antecipado
ou não, bem como uma eventual interrupção
da gravidez.
§ 2º O benefício previsto neste artigo será
anotado na Carteira de Trabalho e Previdência
Social ¿ CTPS e somente será concedido em
relação aos primeiros dois filhos do genitor.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proteção à maternidade é também a proteção
à família e aos direitos do nascituro ou recém-nascido.
A vida digna e a saúde futura das crianças dependem,
fundamentalmente, da proteção inicial dispensada pelos
pais e pela legislação estatal. O período de gestação e
os primeiros meses de vida vão definir o futuro do ser
humano e do cidadão, que, mesmo antes de nascer,
já é sujeito de direitos.
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Lamentavelmente, em face de uma visão ainda machista da sociedade brasileira, a proteção ao
emprego dos pais, durante a gravidez da mãe e logo
após o parto, ainda não consta em nossa legislação,
em se tratando dos únicos provedores de renda para
a subsistência da família. Nosso propósito é acabar
com essa discriminação. Embora reconheçamos que
a justiça é feita mediante tratamento desigual dos
desiguais.
Os pais ou futuros pais empregados sofrem
também as pressões e expectativas em relação ao
nascimento e ao desenvolvimento dos filhos. Além
da pressão da responsabilidade pessoal, há uma
expectativa de aumento de demandas da mãe por
uma atenção redobrada e de gastos. Trata-se de um
momento crucial para a felicidade da família e para a
proteção do feto e da criança. Nessas circunstâncias,
o empregado não deve ser submetido aos riscos da
perda do emprego, de forma imotivada e muitas vezes arbitrária.
Assim, estamos propondo a vedação da dispensa imotivada dos empregados, pais ou futuros
genitores, únicos responsáveis pela renda da família,
desde a confirmação da gravidez até seis meses após
o parto. Para fazer jus ao benefício, o empregado deverá contar com pelo menos um ano de trabalho na
empresa e comunicar ao empregador as principais
ocorrências relativas à gravidez e ao parto. Também
limitamos o benefício aos primeiros dois filhos do genitor. Dessa forma, pretendemos evitar que haja um
estímulo à natalidade como forma de obter a estabilidade provisória.
Nossa proposta, então, representa uma modernização da legislação trabalhista, no tocante aos direitos do feto e dos recém-nascidos, bem como dos
pais. O casamento moderno exige a partilha de direitos
e obrigações quanto aos filhos gerados. Além disso,
uma família sem renda e com o pai desempregado,
claramente, não é um espaço saudável para o bom
desenvolvimento físico e mental de nossas crianças.
Os custos sociais do benefício que estamos propondo
serão compensados pela economia nos gastos futuros
com a saúde dos adultos.
Por todas essas razões, consideramos justos os
termos da legislação proposta. Esperamos contar com
o apoio de nossos Pares para a rápida tramitação da
matéria e, eventualmente, o aprimoramento do texto
sugerido.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Augusto Botelho.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 455, DE 2008
Tributa as exportações do etanol e
direciona os recursos arrecadados para a
educação básica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alíquota do Imposto de Exportação incidente nas operações de exportação de álcool etílico para fins carburantes (etanol) será de cinco por
cento.
§1º A arrecadação oriunda da incidência do Imposto de Exportação nas operações a que se refere o
caput deste artigo deverá ser integralmente aplicada
na educação básica, podendo a União transferir os
recursos arrecadados aos Estados, Distrito Federal
ou Municípios.
§ 2º Os recursos de que trata este artigo não
serão incluídos no cômputo do montante que a União
deverá aplicar na manutenção e desenvolvimento do
ensino previsto no art. 212 e no inciso VII do art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este projeto de lei tem como objetivo criar fonte
adicional para o financiamento da educação básica
no País, a partir de recursos oriundos da exportação
do etanol.
Reconhecemos que o Brasil tem aumentado a
preocupação com a educação básica nos últimos anos.
Destacam-se, nesse sentido, esforços como a erradicação do analfabetismo entre crianças e a promulgação
da Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro
de 2006, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, o FUNDEB, aprimorando
o extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério,
o FUNDEF.
Mas essas iniciativas são ainda insuficientes
para corrigir as imensas deficiências de nossa educação básica. Basta observar o desempenho de nossos
alunos em exames internacionais, como o PISA, sigla
em inglês para Programa Internacional de Avaliação
de Alunos, patrocinado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os
resultados mais recentes, de 2006, colocam os alunos
brasileiros na 53 o posição em matemática, entre 57
países, e na 48 a posição em leitura, entre 56 países.
O Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica
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(IDEB), calculado pelo Ministério da Educação, atingiu
4,2 em 2006, sendo que o desejável seria obtermos,
no mínimo , nota seis , meta prevista para ser atingida
somente em 2021.
Ao mesmo tempo em que nos deparamos com
esse grave problema do ensino, abre-se diante de
nós, brasileiros, uma promissora solução: o aumento
da demanda mundial por biocombustíveis. A maior
demanda se justifica porque se trata de fonte de
energia renovável, menos poluente e economicamente viável.
Em nosso sentir, o Brasil tem toda a capacidade de liderar o processo. Contamos com terras,
sol abundante e tecnologia adequada para ampliar
a cultura canavieira e produzir álcool a partir da cana-de-açúcar. Mas essa produção traz custos não
completamente mensurados pelos mecanismos de
mercado, que crescerão com o aumento da exportação do etanol. A começar pelo impacto ecológico. A
cultura canavieira compete com as demais pelo uso
do solo. À medida que o mundo demanda mais de
nosso biocombustível, amplia-se o cultivo de canade-açúcar, o que expulsa outras atividades agropecuárias, como o cultivo da soja e a criação de gado,
para locais mais distantes, em especial, a Amazônia.
É justo, portanto, requerer uma compensação social
das exportações do etanol.
Além dos impactos ecológicos, os danos sociais
são ainda mais sérios. Estudos mostram que cortadores de cana-de-açúcar se expõem diariamente a um
trabalho extenuante, entrando em contato com agentes
químicos e biológicos que se traduzem em uma série
de doenças, entre as quais dermatites, câimbras, infecções respiratórias, alterações da pressão arterial
e até a morte prematura do trabalhador. As precárias
condições de vida dos trabalhadores da cultura canavial, em especial, dos chamados bóias-frias, são
conhecidas por todos. E, se a situação atual já é grave, pode ainda piorar com a maior mecanização das
plantações, que levará à dispensa de trabalhadores e
acirramento na competição por trabalho, tornando-os
ainda mais miseráveis.
E os impactos sociais não se limitam à saúde e
à condição financeira do trabalhador. Há aspectos de
ordem cultural afetados quando se substitui uma cultura
por outra. Por exemplo, à medida que os pomares de
laranja lugar para o setor sucro-alcooleiro, comprometese toda uma cadeia de produção e relacionamentos,
bem como habilidades adquiridas especificamente
para atuar no setor.
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Por fim, não se pode esquecer que, se hoje o
Brasil é um líder mundial na produção de etanol, isso
se deve, em grande parte, aos imensos subsídios que
o setor auferiu desde a implantação do programa Próálcool, nos idos anos 70.
Ao destinar parte dos recursos obtidos com a exportação de etanol para a educação, pretendemos romper
o ciclo de pobreza que caracteriza o plantio de cana no
País. O indivíduo com pouca instrução apresenta baixa
produtividade e é obrigado a aceitar trabalhos degradantes, como os da cultura canavieira. Os baixos salários e
o acesso restrito à educação, em especial, à educação
de qualidade, perpetuam a pobreza no campo.
Tendo em vista a importância e o mérito deste
projeto, contamos com o apoio de todos os senadores
e senadoras para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Cristovam Buarque.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, Aviso de Ministro de Estado da
Saúde, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
AVISO Nº 1.622, DE 2008
– Nº 1622/2008, de 19 do corrente, encaminhado informações em resposta ao Requerimento nº 996,
de 2008, de Senador Adelmir Santana.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2008
Requeiro nos termos regimentais a desapensação, para que tenha tramitação autônoma, do Projeto
de Lei do Senado nº 552, de 2007, dos Projetos de
Lei do Senado nºs PLC nº 97/2003, PLC nº 69/2003,
PLS nºs 134/2003, 135/2003, 154/2003, 204/2003,
311/2003, 338/2003, 378/2003, 457/2003 e 508/2003,
PLS nºs 13/2004, 113/2004, 196/2004, 227/2204, PLS
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nºs 3/2005, 280/2005, 301/2005, 307/2005, 339/2005,
357/2005, 378/2005 e 303/2005, PLS nºs 55/2006,
105/2006, 159/2006, 162/2006, 167/2006 e 283/2006,
PLS nºs 197/2007, 239/2007, 287/2007, 496/2007,
537/2007 e 689/2007, PLS nºs 7/2008, 148/2008,
149/2008 e 220/2008, que tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Gerson Camata.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2008
Senhorr Presidente,
Requeiro, nos termos do § 1º do art. 1º e do art.
2º da Resolução nº 84, de 1996, do Senado Federal,
seja prestada homenagem ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, incluindo-se sua biografia na coleção intitulada “Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
Justificação
Antonio Carlos Magalhães nasceu em 4 de setembro de 1927, na cidade de Salvador, Bahia. Filho
do Professor Francisco Peixoto de Magalhães e de D.
Helena Celestino Magalhães, era casado com D. Arlete,
com quem teve quatro filhos: Antonio Carlos, Teresa
Helena, Luís Eduardo e Ana Lúcia.
Começou seus estudos no Rio de Janeiro, mas
concluiu o Primário e o Ginásio e diplomou-se em Medicina, pela Universidade Federal da Bahia, em 1952.
Descobriu a vocação política já na vida estudantil,
quando presidiu o grêmio do Ginásio da Bahia e, mais
tarde, o Diretório Central de Estudantes da Faculdade
de Medicina.
Iniciou sua vida profissional como redator do
jornal Estado da Bahia. Foi redator de debates da
Assembléia Legislativa da Bahia e médico do serviço
público, tendo exercido, também, o magistério superior,
como assistente e professor adjunto da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal da Bahia.
A longa trajetória política de Antonio Carlos Magalhães começou com o mandato de Deputado Estadual,
em 1954, da Assembléia Legislativa da Bahia, pela União
Democrática Nacional (UDN), tendo sido líder do Partido,
membro e presidente de importantes Comissões.
Em 1958, elegeu-se deputado federal, tendo sido
reeleito em 1962 e em 1966. Na Câmara de Deputa-
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dos, atuou intensamente, integrando e presidindo comissões e exercendo outras missões.
Foi presidente da União Democrática Nacional –
Seção da Bahia – e o primeiro presidente da Aliança
Renovadora Nacional, Seção da Bahia.
Licenciou-se de seu último mandato de Deputado
Federal em 1967, para assumir a Prefeitura Municipal
de Salvador. Afastou-se em 1970, para candidatar-se
ao governo do estado. Foi eleito em 3 de outubro do
mesmo ano e exerceu o mandato até seu término, em
15 de março de 1975.
No mesmo ano, presidiu as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, e, no ano seguinte, participou
do Conselho de Administração da Itaipu Binacional.
Em 1978, indicado como candidato ao governo
do Estado da Bahia, teve seu nome homologado pela
Convenção Regional da Arena. Foi eleito governador
pelo Colégio Eleitoral em 10 de setembro do mesmo
ano, exercendo o mandato integral, de 1979 a 1983.
Em 1985, foi nomeado Ministro de Estado das
Comunicações pelo Presidente José Sarney, ocupando
o cargo até o final do seu mandato, em 15 de março de
1990. Em 3 de outubro do mesmo ano, foi eleito, em
primeiro turno, governador do Estado da Bahia.
Veio para o Senado Federal em 1995. Presidiu-o por dois mandatos, nos períodos de 1997/1999
e 2000/2001. Nesse ínterim, exerceu interinamente a
Presidência da República em maio de 1998.
Faleceu em 20 de julho de 2007, quando exercia
seu segundo mandato de senador. Era presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, participava dos trabalhos da CPI do Apagão Aéreo e da
Comissão de Assuntos Econômicos, tendo integrado
também a CPI dos Bingos.
Antonio Carlos Magalhâes escreveu livros, foi
membro da Acadêmia de Letras da Bahia, pronunciou
palestras e conferências por este Brasil afora e recebeu
as mais altas condecorações oficiais do Brasil, França,
Chile, Portugal, Espanha, Argentina, Finlândia, Itália,
Alemanha, Líbano,Venezuela e Dinamarca, bem como
dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco,
Sergipe, Piauí e Distrito Federal.
Por sua longa e intensa participação na vida
política brasileira, Antonio Carlos Magalhães marcou
profundamente nossa história política e parlamentar.
É merecedor, portanto, de mais esta homenagem, que
será a manifestação da gratidão do Senado da República pela sua dedicação ao Poder Legislativo.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Efraim Morais.
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LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 84, DE 1996
Institui as coleções Grandes Vultos
que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Senado Federal fará publicar duas coleções intituladas Grandes Vultos que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil.
§ 1º A coleção Grandes Vultos que Honraram o
Senado destina-se a homenagear ex-Senadores que
tenham se destacado como personalidades marcantes
da nossa história cultural, política e parlamentar.
§ 2º A coleção História Constitucional do Brasil
será composta por obras editadas ou reeditadas, que
sejam relevantes para a compreensão da trajetória
política do País.
§ 3º As coleções serão compostas de séries seqüenciais de obras, de caráter permanente, enriquecidas a cada ano pelas novas edições autorizadas na
forma desta Resolução.
Art. 2º A publicação de que trata o § 1º do artigo anterior se dará post mortem, como homenagem
e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar,
pelo esforço dispensado em favor da Democracia e,
particularmente do Poder Legislativo.
§ 1º Os homenageados serão escolhidos mediante proposta de qualquer um dos membros do Senado Federal e decisão da maioria dos integrantes
da Mesa.
§ 2º A honraria será conferida a, no máximo, três
ex-Senadores em cada ano, a fim de preservar seu
caráter de distinção.
Art. 3º Da publicação de que trata o § 1º do art.
1º, constarão uma introdução contendo dados biográficos da vida pública e particular do homenageado, que
o fizeram notório nos contextos histórico, político, social e cultural de seu tempo, informações sobre a sua
formação intelectual, a partir dos primeiros estudos,
bem como sobre suas proposições, discursos mais
representativos e outros relevantes de sua atuação
parlamentar.
§ 1º O texto será apresentado em linguagem clara
e simples, de forma a favorecer e motivar a leitura.
§ 2º Os dados e informações serão dispostos na
ordem cronológica dos fatos da vida do homenageado
e incluirão sua atuação pública nos três níveis administrativos e nos Três Poderes, se for o caso.
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§ 3º Entrevistas, reportagens, artigos jornalísticos
e outros documentos de relevância e ilustrações da
atuação do homenageado poderão ser mencionados,
com indicação das respectivas fontes e datas.
§ 4º Obras literárias ou técnicas de autoria do
homenageado, quando houver, serão destacadas, logo
após a introdução.
§ 5º O material selecionado para integrar a obra
deverá ser identificado com inscrição de título expressivo de seu conteúdo indicação de datas e fontes.
§ 6º À família do homenageado será convidada
a indicar um de seus membros para rever o texto da
introdução e, se por qualquer motivo, deixar de fazê-lo,
será substituída por Senador designado pela Mesa.
Art. 4º Na hipótese da escolha de que trata o §
1º do art. 2º desta Resolução, recair sobre ex-Senador cuja biografia já tiver sido objeto de obra literária
ainda não sujeita ao domínio público, a Subsecretaria
de Edições Técnicas poderá utilizá-la, observados os
termos do art. 5º desta Resolução.
Art. 5º A coleção de que trata o § 2º do art. 1º será
composta de obras selecionadas pela Subsecretaria
de Edições Técnicas, em articulação com as Subsecretarias de Biblioteca e de Arquivo do Senado Federal,
observadas, quanto ao direito autoral as disposições
da Lei nº 5.988, de 1979.
Parágrafo único. Na programação orçamentária
da Subsecretaria de Edições Técnicas serão alocados
recursos necessários à cobertura dos custos com o
pagamento dos direitos autorais referentes às obras
selecionadas para edição no exercício subseqüente.
Art. 6º É a Comissão Diretora autorizada a providenciar a impressão dos dois primeiros volumes
da coleção História Constitucional do Brasil por se
constituírem em obras que já se encontram no domínio público nos termos da legislação vigente, com os
seguintes títulos:
a) Volume I – Formação Constitucional do Brasil,
de autoria de Agenor de Roure; e
b) Volume II – A Constituinte Perante a História,
de autoria do Barão Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello.
Art. 7º As publicações das obras de que trata esta
Resolução, obedecerão, no que couber, às normas sobre publicações técnicas a cargo da Subsecretaria de
Edições Técnicas e serão coordenadas pela Secretaria
de Documentação e Informação.
Parágrafo único. As obras poderão ser reproduzidas em CD Rom.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário,
em especial a Resolução nº 23, de 1994, do Senado
Federal.
Senado Federal, 19 de novembro de 1996. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(À Mesa para Decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2008
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do § 1º do art. 1º e do art.
2º da Resolução nº 84, de 1996, do Senado Federal,
seja incluído o nome do Senador Walfredo Dantas
Gurgel na coleção intitulada “Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
Justificação
Walfredo Dantas Gurgel, mais conhecido como
Monsenhor Walfredo Gurgel, nasceu no dia 2 de dezembro de 1908, na cidade de Caicó, Rio Grande do
Norte.
Desejava seguir a carreira religiosa, mas, oriundo de família pobre, agravada com a morte prematura
do pai, precisou da ajuda de um bispo diocesano para
ingressar no seminário. Ordenou-se padre em 1931,
em Roma.
De volta ao Brasil, assumiu o cargo de reitor do
Seminário de São Pedro. Mais tarde, foi designado vigário de Acari, Freguesia de Nossa Senhora da Guia
e, depois, vigário-geral de Caicó. Preocupado com a
educação de jovens, construiu o Ginásio Diocesano, assumindo sua direção e o ensino de algumas disciplinas.
Incansável, fazia praticamente tudo, como narra o seu
biógrafo, Bianor Medeiros: “contador, administrador da
obra em andamento e, ainda, sobrava-lhe tempo para
treinar os times de futebol, de vólei e assistir aos ensaios da banda de música, que organizava e que tinha,
com regente, o querido e estimado mestre Bedé”.
Ingressou na vida política, filiando-se ao Partido
Social Democrático – PSD e integrando seu Diretório
Regional. Nessa legenda, elegeu-se deputado federal
na Constituinte de 1946.
Mais tarde, elegeu-se Vice-Governador do Estado, com Aluizio Alves, Governador. Presidiu, nessa
função, a Assembléia Legislativa Estadual. Interrompeu seu mandato para assumir o mandato de Senador da República em 1963, após outra grande vitória
nas urnas.
Relata-nos, ainda, seu biógrafo que, certa feita,
ocupou a tribuna do Senado para defender seus correligionários, assim se manifestando: “Lamento mais
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uma vez, ser compelido a ocupar a tribuna do Senado para tratar de assuntos regionais, mas, às vezes,
somos levados a isso – quando há tantos problemas
de ordem nacional que exigem a nossa palavra, que
exigem o nosso esforço e a nossa inteligência (...). A
todos estimo, porque, mesmo sendo adversários políticos, são meu amigos pessoais, meus companheiros
nesta Casa, onde defendemos os interesses do povo
e devemos trabalhar, incessantemente, pela felicidade e grandeza de nossa pátria”. Com essa postura,
conquistou o respeito de todos. Esse era o perfil do
senador Walfredo Gurgel.
Deixou o Senado Federal após ser eleito governador do Estado do Rio Grande do Norte, em 1965.
Governou com austeridade e autoridade moral, tendo
realizado várias obras e iniciativas de cunho social,
tais como a criação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a eletrificação de cidades
do interior, a construção do Hospital Pronto Socorro
de Natal, que hoje tem seu nome, além de biblioteca,
escolas, estradas e pontes.
Faleceu no dia 3 de novembro de 1971, em Natal.
Foi sepultado com honras de Estado. Após ser velado
no Palácio do Governo, seu como foi levado à Catedral
Metropolitana, onde foi celebrada a missa diante de
uma multidão de admiradores, seguindo, depois, para
Caicó, sua cidade natal, onde foi sepultado.
Com seu exemplo de despojamento, honestidade
e fervor religioso, Monsenhor Walfredo Gurgel engrandeceu a vida político-partidária brasileira, mantendo-se
sempre fiel ao compromisso assumido perante Deus
e perante seus eleitores.
Merece, portanto, esta homenagem como expressão de agradecimento desta Casa pelo esforço
dispensado em favor da Democracia e do Poder Legislativo brasileiro.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Garibaldi Alves Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 84, DE 1996
Institui as coleções Grandes Vultos
que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Senado Federal fará publicar duas coleções intituladas Grandes Vultos que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil.
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§ 1º A coleção Grandes Vultos que Honraram o
Senado destina-se a homenagear ex-Senadores que
tenham se destacado como personalidades marcantes
da nossa história cultural, política e parlamentar.
§ 2º A coleção História Constitucional do Brasil
será composta por obras editadas ou reeditadas, que
sejam relevantes para a compreensão da trajetória
política do País.
§ 3º As coleções serão compostas de séries seqüenciais de obras, de caráter permanente, enriquecidas a cada ano pelas novas edições autorizadas na
forma desta Resolução.
Art. 2º A publicação de que trata o § 1º do artigo anterior se dará post mortem, como homenagem
e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar,
pelo esforço dispensado em favor da Democracia e,
particularmente do Poder Legislativo.
§ 1º Os homenageados serão escolhidos mediante proposta de qualquer um dos membros do Senado Federal e decisão da maioria dos integrantes
da Mesa.
§ 2º A honraria será conferida a, no máximo, três
ex-Senadores em cada ano, a fim de preservar seu
caráter de distinção.
Art. 3º Da publicação de que trata o § 1º do art.
1º, constarão uma introdução contendo dados biográficos da vida pública e particular do homenageado, que
o fizeram notório nos contextos histórico, político, social e cultural de seu tempo, informações sobre a sua
formação intelectual, a partir dos primeiros estudos,
bem como sobre suas proposições, discursos mais
representativos e outros relevantes de sua atuação
parlamentar.
§ 1º O texto será apresentado em linguagem clara
e simples, de forma a favorecer e motivar a leitura.
§ 2º Os dados e informações serão dispostos na
ordem cronológica dos fatos da vida do homenageado
e incluirão sua situação pública nos três níveis administrativos e nos Três Poderes, se for o caso.
§ 3º Entrevistas, reportagens, artigos jornalísticos
e outros documentos de relevância e ilustrações da
atuação do homenageado poderão ser mencionados,
com indicação das respectivas fontes e datas.
§ 4º Obras literárias ou técnicas de autoria do
homenageado, quando houver, serão destacadas, logo
após a introdução.
§ 5º O material selecionado para integrar a obra
deverá ser identificado com inscrição de título expressivo de seu conteúdo indicação de datas e fontes.
§ 6º A família do homenageado será convidada
a indicar um de seus membros para rever o texto da

NOVEMBRO 2008
47908

Quinta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

introdução e, se por qualquer motivo, deixar de fazê-lo,
será substituída por Senador designado pela Mesa.
Art. 4º Na hipótese da escolha de que trata o §
1º do art. 2º desta Resolução, recair sobre ex-Senador cuja biografia já tiver sido objeto de obra literária
ainda não sujeita ao domínio público, a Subsecretaria
de Edições Técnicas poderá utilizá-la, observados os
termos do art. 5º desta Resolução.
Art. 5º A coleção de que trata o § 2º do art. 1º será
composta de obras selecionadas pela Subsecretaria
de Edições Técnicas, em articulação com as Subsecretarias de Biblioteca e de Arquivo do Senado Federal,
observadas, quanto ao direito autoral às disposições
da Lei nº 5.988, de 1979.
Parágrafo único. Na programação orçamentária
da Subsecretaria de Edições Técnicas serão alocados
recursos necessários à cobertura dos custos com o
pagamento dos direitos autorais referentes às obras
selecionadas para edição no exercício subseqüente.
Art. 6º É a Comissão Diretora autorizada a providenciar a impressão dos dois primeiros volumes
da coleção História Constitucional do Brasil por se
constituírem em obras que já se encontram no domínio público nos termos da legislação vigente, com os
seguintes títulos:
a) Volume I – Formação Constitucional do Brasil,
de autoria de Agenor de Roure; e
b) Volume II – A Constituinte Perante a História,
de autoria do Barão Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello.
Art. 7º As publicações das obras de que trata esta
Resolução, obedecerão, no que couber, às normas sobre publicações técnicas a cargo da Subsecretaria de
Edições Técnicas e serão coordenadas pela Secretaria
de Documentação e Informação.
Parágrafo único. As obras poderão ser reproduzidas em CD Rom.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário,
em especial a Resolução nº 23, de 1994, do Senado
Federal. Senado Federal, 19 de novembro de 1996.
– Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(À Mesa para decisão.)
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seja editada a biografia do Senador João Agripino
de Vasconcelos Maia Filho como parte integrante da
coleção intitulada “Grandes Vultos que Honraram o
Senado”.
Justificação
Nascido em 1º de março de 1914, em Brejo da
Cruz, Estado da Paraíba, João Agripino Filho, seu
nome parlamentar, provinha de uma família com longa tradição na política: era neto, filho, irmão, sobrinho,
primo, pai e tio de políticos nos Estados da Paraíba e
do Rio Grande do Norte.
Foi advogado, professor, deputado federal, constituinte, senador, governador e ministro do Tribunal de
Contas da União.
Participou da fundação da UDN – União Democrática Nacional, onde, a partir de 1955, exerceu várias
funções no Diretório Nacional e Regional, inclusive a
liderança do partido tanto na Câmara dos Deputados
como no Senado Federal.
Candidatou-se, pela legenda, ao mandato de
deputado federal na Assembléia Constituinte de 1946,
tendo exercido mandatos sucessivos até 1961. Elegeuse, em seguida, senador da República para o período
de 1963 a 1966. Com a instauração do bipartidarismo,
filiou-se à Aliança Renovadora Nacional – ARENA.
Apresentou várias proposições no Senado Federal, dentre elas a que se converteu na Lei nº 4.364, de
1964, que alterava a legislação sobre o Fundo Federal
de Eletrificação.
Deixou o Senado Federal para assumir o governo do Estado da Paraíba, cargo que ocupou até 1971.
Em 1973, foi nomeado para o Tribunal de Contas da
União, onde exerceu a presidência.
Reelegeu-se deputado federal para o período
de 1983 a 1987, pelo PMDB – Partido do Movimento
Democrático Brasileiro. Exerceu o mandato até o final, vindo a falecer um ano depois, em 6 de fevereiro
de 1988.
Por sua intensa dedicação e profícuo trabalho em
prol do Poder Legislativo brasileiro, ao longo de seus
41 anos de vida política, partidária e parlamentar, João
Agripino Filho é, sem dúvida, figura de destaque em
nossa história política e parlamentar.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Efraim Morais.

REQUERIMENTO Nº 1.492, DE 2008

LEGISLAÇÃO CITADA

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 1º do art. 1º e do art.
2º da Resolução nº 84, de 1996, do Senado Federal,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº 84, DE 1996
Institui as coleções Grandes Vultos
que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Senado Federal fará publicar duas coleções intituladas Grandes Vultos que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil.
§ 1º A coleção Grandes Vultos que Honraram o
Senado destina-se a homenagear ex-Senadores que
tenham se destacado como personalidades marcantes
da nossa história cultural, política e parlamentar.
§ 2º A coleção História Constitucional do Brasil
será composta por obras editadas ou reeditadas, que
sejam relevantes para a compreensão da trajetória
política do País.
§ 3º As coleções serão compostas de séries seqüenciais de obras, de caráter permanente, enriquecidas a cada ano pelas novas edições autorizadas na
forma desta Resolução.
Art. 2º A publicação de que trata o § 1º do artigo anterior se dará post mortem, como homenagem
e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar,
pelo esforço dispensado em favor da Democracia e,
particularmente do Poder Legislativo.
§ 1º Os homenageados serão escolhidos mediante proposta de qualquer um dos membros do Senado Federal e decisão da maioria dos integrantes
da Mesa.
§ 2º A honrada será conferida a, no máximo, três
ex-Senadores em cada ano, a fim de preservar seu
caráter de distinção.
Art. 3º Da publicação de que trata o § 1º do art.
1º, constarão uma introdução contendo dados biográficos da vida pública e particular do homenageado, que
o fizeram notório nos contextos histórico, político, social e cultural de seu tempo, informações sobre a sua
formação intelectual, a partir dos primeiros estudos,
bem como sobre suas proposições, discursos mais
representativos e outros relevantes de sua atuação
parlamentar.
§ 1º O texto será apresentado em linguagem clara
e simples, de forma a favorecer e motivar a leitura.
§ 2º Os dados e informações serão dispostos na
ordem cronológica dos fatos da vida do homenageado
e incluirão sua atuação pública nos três níveis administrativos e nos Três Poderes, se for o caso.
§ 3º Entrevistas, reportagens, artigos jornalísticos
e outros documentos de relevância e ilustrações da
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atuação do homenageado poderão ser mencionados,
com indicação das respectivas fontes e datas.
§ 4º Obras literárias ou técnicas de autoria do
homenageado, quando houver, serão destacadas, logo
após a introdução.
§ 5º O material selecionado para integrar a obra
deverá ser identificado com inscrição de título, expressivo de seu conteúdo indicação de datas e fontes.
§ 6º A família do homenageado será convidada
a indicar um de seus membros para rever o texto da
introdução e, se por qualquer motivo, deixar de fazê-lo,
será substituída por Senador designado pela Mesa.
Art. 4º Na hipótese da escolha de que trata o §
1º do art. 2º desta Resolução, recair sobre ex-Senador cuja biografia já tiver sido objeto de obra literária
ainda não sujeita ao domínio público, a Subsecretaria
de Edições Técnicas poderá utilizá-la, observados os
termos do art. 5º desta Resolução.
Art. 5º A coleção de que trata o § 2º do art. 1º será
composta de obras selecionadas pela Subsecretaria
de Edições Técnicas, em articulação com as Subsecretarias de Biblioteca e de Arquivo do Senado Federal,
observadas, quanto ao direito autoral às disposições
da Lei nº 5.988, de 1979.
Parágrafo único. Na programação orçamentária
da Subsecretaria de Edições Técnicas serão alocados
recursos necessários à cobertura dos custos com o
pagamento dos direitos autorais referentes às obras
selecionadas para edição no exercício subseqüente.
Art. 6º É a Comissão Diretora autorizada a providenciar a impressão dos dois primeiros volumes
da coleção História Constitucional do Brasil por se
constituírem em obras que já se encontram no domínio público nos termos da legislação vigente, com os
seguintes títulos:
a) Volume I – Formação Constitucional do Brasil,
de autoria de Agenor de Roure; e
b) Volume II – A Constituinte Perante a História,
de autoria do Barão Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello,
Art. 7º As publicações das obras de que trata esta
Resolução, obedecerão, no que couber, às normas sobre publicações técnicas a cargo da Subsecretaria de
Edições Técnicas e serão coordenadas pela Secretaria
de Documentação e Informação.
Parágrafo único. As obras poderão ser reproduzidas em CD Rom.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário,
em especial a Resolução nº 23, de 1994, do Senado
Federal.
Senado Federal, 19 de novembro de 1996. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
encaminhados à Mesa para decisão.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
A SRA.. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente.
Para uma comunicação inadiável, peço minha
inscrição, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª fica inscrita.
Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço também
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª está inscrito.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição, como
terceiro inscrito, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª está inscrito.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Como primeiro líder inscrito,
peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª está inscrito como o primeiro líder a usar da
palavra.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares, como orador inscrito.
V. Exª dispõe de 10 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria
de solicitar a V. Exª que o meu pronunciamento em que
discorro sobre o Dia do Auditor, comemorado 20 de
novembro próximo passado, seja publicado na íntegra.
Um texto interessante, que recebi do Sr. Antônio Augusto de Miranda e Sousa, presidente da AUDICAIXA,
e está disponível na rede mundial de computadores,
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resgata, em síntese, o papel e a importância da auditoria neste momento de crise financeira internacional,
apontando que “os diversos fóruns internacionais realizados até o momento e as opiniões de vários analistas convergem para a percepção da insuficiência dos
mecanismos de fiscalização e supervisão atualmente
existentes, e da necessidade de aprimoramento de
tais mecanismos”.
De fato, Sr. Presidente, a atual crise financeira
global demonstra que a cultura da especulação chegou
ao seu limite e aponta para a urgente necessidade de
se criar um novo mecanismo internacional de controle
das finanças e fluxos de capital. Essa foi a mensagem
transmitida pela reunião do G20, e é apontada por vários economistas e líderes mundiais.
Sr. Presidente, peço, então, a publicação, na íntegra, desta homenagem que ora faço aos Auditores
do Brasil, que comemoraram a sua data no dia 20 de
novembro.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento. É justa
a pretensão de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado, Sr. Presidente.
Em segundo lugar, passo ao pronunciamento
que farei sobre o FMI, dizendo da necessidade de reforma nos organismos multilaterais, diante da grave
crise atual.
Sr. Presidente, sabemos, neste instante, da preocupação fundamental que todos têm em ultrapassar
essa fase difícil da crise, que deixou os mercados financeiros do mundo em polvorosa, inclusive os do
Brasil.
Estamos acompanhando com muita atenção o
processo dessa crise na economia mundial, da qual
fazemos parte como Nação e como povo. Temos de
lutar, com todas as nossas forças, para que essa crise
não seja descarregada sobre os mais fracos, e acompanhamos de perto as iniciativas e avaliações do G20,
Grupo do qual o nosso País também integra.
No entanto, existe um elemento sobre o qual quero chamar a atenção neste pronunciamento que faço,
elemento bem pouco mencionado, e que tem tudo a
ver com essa situação dramática que vive a economia
internacional. Quero me referir às organizações multilaterais, às agências financeiras avaliadoras de risco
e, em especial, a organismos como o Banco Mundial
e o Fundo Monetário Internacional (FMI).
É do conhecimento de todos nós que vivemos na
América Latina, e é do conhecimento de nós, brasileiros, em particular, o longo e turbulento relacionamento
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histórico que economias como a do Brasil tiveram com
o FMI. Esse mesmo FMI que, como é sabido por todos,
foi fundado com a participação de Keynes, na época
da II Guerra Mundial, como uma espécie de zelador
da economia e das finanças do mundo. Seu propósito
era o de trazer certa ordem ao mundo econômico e
de socorrer, de forma rápida, países em dificuldades,
funcionando também como uma espécie de radar e
de plantão internacional anticrise.
No entanto, o que mais chama a atenção nos
dias de hoje é que o FMI não apenas não chegou a
prever a violenta crise econômica atual, a maior desde
1930, como criou determinadas condições que favoreceram a eclosão dessa crise, crise que começou no
epicentro da economia mundial, os Estados Unidos, e
que está contaminando o mundo inteiro. Na condição
de praticante ativo do liberalismo econômico, o FMI,
no mínimo, não monitorou adequadamente os centros
financeiros mundiais, no mínimo não usou o controle fino sobre os países que agora estão em queda e
ameaçam arrastar todo o mundo na sua queda. Como
foi o caso dos Estados Unidos.
Evidentemente que o FMI, por si só, não tem
condições de reunir as forças decisivas para atacar
de frente a crise atual. O Fundo só dispõe de recursos financeiros dentro dos limites de até US$250 bilhões em termos de linha de socorro, de melhora da
liquidez. Como a escala da crise é a dos trilhões de
dólares, é evidente que o papel central anticrise continua sendo dos governos e bancos centrais dos países mais ricos.
No entanto, o FMI agiu muito pouco na sua função
de radar, e pior, na época em que estourava a crise na
nossa região, o FMI agia bem diferente da sua conduta
atual em relação ao país que se encontra no coração
da crise. Em toda a etapa anterior, na América Latina,
antes e principalmente depois de cada crise, o FMI
agiu com mão de ferro no controle e no monitoramento de cada economia. Agiu com rédea curta, exigindo
ajustes e arrochos de cada país que gastasse além de
sua receita, que não organizasse sua economia para
enfrentar tormentas internas e externas.
A pergunta que hoje fica no ar é simples: por que
este organismo não agiu de igual maneira com relação às economias mais avançadas antes e hoje? Por
que dois pesos e duas medidas? Por que endossou a
financeirização e a liberalização global de fundos de
todo tipo e sem lastro? Por que permitiu que as finanças
chegassem aonde chegaram? Quem não sabe que o
Fundo sempre foi benevolente com as farras financeiras
globais, especialmente dos Estados Unidos?
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Esse alerta quem nos faz é um prestigiado economista brasileiro, duas vezes eleito para um alto cargo
do FMI em Nova York: Paulo Nogueira Batista Jr., que
ocupa o cargo de diretor-executivo da área do Brasil e
mais oitos países do Fundo Monetário Internacional.
De formação desenvolvimentista, o economista
Batista Jr. apóia, de forma entusiástica, a posição do
Brasil do Presidente Lula em defesa de uma reforma
para democratizar o FMI e também a troca do G7 pelo
G20, como fórum privilegiado para discutir rumos da
economia internacional e crise.
Como se sabe, o G7 inclui Alemanha, Canadá,
Estados Unidos, França, Itália, Japão, Inglaterra; e o
G20, bem mais inclusivo e democrático, inclui, além
desse conjunto de países, mais 12 países emergentes, como Brasil, China, Índia, África do Sul, União
Européia e outros.
Batista Jr. nos lembra que, durante aqueles anos
da mais ampla desregulamentação das finanças, de
total liberdade para o capital especulativo, a ação do
FMI como órgão para prevenir crises ou até como entidade que alertasse contra riscos e perigos foi, no mínimo, modesto, ausente. Registro aqui alguns exemplos
divulgados pela literatura especializada.
Em 1997, já bem próximo da crise daquele ano
que estouraria na Ásia, em texto de abril de 1997, o
FMI anunciava tranqüilidade ao argumentar no seu
texto que “não havia sinais de tensões e desequilíbrios” que antecedem recessões (na época, o jornal
britânico Financial Times publicou um título sobre tal
relatório que ficaria famoso: “FMI vê o mundo corde-rosa”). Outro exemplo: meses antes do estouro
da crise imobiliária americana, em abril de 2007, o
FMI dizia em seu “Relatório de Estabilidade Financeira Global”: “Essas fragilidades estão circunscritas a
certas áreas do mercado “subprime” (...) e provavelmente não constituem uma série ameaça sistêmica”,
e ainda acrescentava que “a maioria dos investidores
expostos às hipotecas ‘subprime’ por meio de derivativos não sofrerá perdas”.
Isso disse o FMI.
Na crise atual, o economista Batista Jr., na mesma entrevista a IstoÉ de 12 de novembro último, vai
mais longe e argumenta, Sr. Presidente, que “o monitoramento dos centros financeiros avançados não foi
adequado e a instituição não teve uma visão clara da
crise que se estava avizinhando”.
A conclusão é clara. Já estou encerrando, Sr.
Presidente. Se a economia mundial precisa de um
organismo de vigilância e de socorro, um organismo
como o FMI, que zele pela finança global e que opere
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como um plantão diante da tormenta econômica, então não pode haver dúvida: é essencial levar em conta
que esse organismo tem que ser menos vertical, não
pode ser dirigido, na prática, pelos países mais fortes
e capazes, por sua vez, de originar crises do tamanho
do mundo.
O mundo mudou, e órgãos como o FMI e o Banco
Mundial também precisam mudar. O FMI ainda é uma
instituição dominada pelas velha potências...
(Interrupção do som)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Peço mais dois minutos para concluir,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª será atendido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Como eu estava dizendo, o FMI ainda é
uma instituição dominada pelas velhas potências em
uma época em que a correlação mundial dos países
mudou muito. O equilíbrio da economia mundial mudou
mais ainda. Países da periferia cresceram muito, e a
mentalidade fechada do G7, do próprio FMI e de vários
organismos terá que mudar. Os tempos mudaram, eles
precisam democratizar-se, abrir-se aos novos atores
econômicos mundiais, dentre os quais se destaca o
nosso Brasil, que é um País que tem uma economia
de peso não apenas na América Latina, mas também
no mundo inteiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 20 de
novembro comemoramos o dia do auditor. E recebi no
meu gabinete correspondência do presidente da AUDICAIXA, Sr. Antônio Augusto de Miranda e Sousa,
sobre a auditoria e a crise mundial. Texto interessante,
que está disponível na rede mundial de computadores
(Internet), que em síntese resgata o papel e a importância da auditoria nesse momento de crise financeira
internacional, apontando que “os diversos fóruns internacionais realizados até o momento e as opiniões
de diversos analistas convergem para a percepção
da insuficiência dos mecanismos de fiscalização e
supervisão atualmente existentes, e da necessidade
de aprimoramento de tais mecanismos”.
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E, de fato, a atual crise financeira global demonstra que a cultura da especulação chegou ao seu limite
e aponta para a urgente necessidade de se criar um
novo mecanismo internacional de controle das finanças
e fluxos de capital. Essa foi a mensagem transmitida
pela reunião do G-20 e é apontada por vários economistas e líderes mundiais.
O que os auditores estão nos dizendo, exatamente
durante a comemoração do seu dia, é que a auditoria
é em um exame cuidadoso, sistemático e independente das atividades desenvolvidas em determinada
empresa ou setor, cujo objetivo é averiguar se elas
estão de acordo com as disposições planejadas e/ou
estabelecidas previamente, se foram implementadas
com eficácia e se estão adequadas (em conformidade)
à consecução dos objetivos1.
Portanto, a auditoria séria e independente apontaria a ausência de lastro das hipotecas americanas...e
isso evitaria bolhas especulativas, pois instituições e
governos estariam alertados da fragilidade daquelas
transações.
É evidente que a crise financeira não perpassa
somente pela fundamental ausência de controle dos
capitais. A questão é mais complexa, envolve o esgotamento de um modelo econômico que privilegia o
setor especulativo em detrimento do setor produtivo
e a redução da taxa de lucros. Mas isso não impede
que se deva assinalar o que os auditores tão bem demonstraram: a necessidade de instigar o debate e a
prover a atividade de auditoria, no Brasil, do necessário
arcabouço regulamentador que lhe garanta condições
legais para o seu pleno exercício.
Portanto, desta tribuna, homenageio os auditores
pela passagem da data comemorativa da profissão e
lembro a todos que estão me ouvindo que o serviço
de auditoria é de extrema relevância, uma vez que o
conhecimento desse serviço pela sociedade beneficia
a democracia e o desenvolvimento político e sócioeconômico do Brasil.
Era o que tinha a registrar.
Muito obrigado.
1. definição em http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditor

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

196

Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2008

Quinta-feira 27 47913

NOVEMBRO 2008
47914

Quinta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Novembro de 2008

198

Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Sou eu que agradeço a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu solicito a V. Exª a publicação, na íntegra, da entrevista de Paulo Nogueira Batista Júnior
à revista IstoÉ, que é muito elucidativa sobre a conduta do FMI e a falta de controle sobre as finanças
internacionais.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª será atendido, nobre Senador.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, como
Líder. Em seguida, a Senadora Serys, para uma comunicação inadiável.
Senador Osmar Dias, a Senadora Serys Slhessarenko consultou esta Presidência, e eu consulto a V.
Exª, se ela poderá usar a palavra para uma comunicação inadiável e, em seguida, V. Exª terá a palavra.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu não sei
dizer não para S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM-PB)
– Conhecendo a condição de cavalheiro de V. Exª, eu
não tinha a menor dúvida, mas quis registrar. Agradeço
a V. Exª, Senador Osmar Dias.
Concedo a palavra à eminente Senadora Serys
Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Para uma comunicação. Sem revisão da oradora)
– Obrigada, Sr. Presidente Efraim Morais. Obrigada,
Senador Osmar Dias, pela gentileza. Nós, realmente,
estamos com duas Comissões.
Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar registrando
nos Anais do Senado Federal a notícia veiculada, ontem, no jornal Diário de Cuiabá, do meu Estado de Mato
Grosso, de que três brilhantes professoras do meu Estado, na cidade de Juruena, a 930 quilômetros da capital, Cuiabá, foram premiadas em Concurso Nacional do
MEC, chamado “Professores do Brasil”, que escolheu
trabalhos do interior do Estado de Mato Grosso que propõem experiências inovadoras para atrair estudantes.
Três professores de escolas públicas do
interior do Estado foram premiados no Concurso Nacional “Professores do Brasil”, promovido
pelo Ministério da Educação, com experiências
inovadoras na maneira de ensinar.
Dois deles, Edilso Bratkoski e Adenir
Vendrame, são da cidade de Juruena, a 930
quilômetros de Cuiabá, e lecionam na Escola
Municipal 4 de Junho, com os Projetos “Roda
D’água e “Lendo a Floresta”, respectivamente. A terceira premiada é Marlene Brutigan,
que apresentou projeto “A Escola tem a cara
que eu pinto.
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Parabéns a essas escolas onde a Professora Marlene e os Professores Edilso e Adenir trabalham. É assim
que se constrói realmente o conhecimento para os nossos jovens e as nossas crianças, com criatividade. Foram
dignos, merecedores de premiação em nível nacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive,
no final de semana passado, na cidade do México,
defendendo soluções para crise mundial e climática,
juntamente com 70 legisladores das Américas, exigindo e presenciando um compromisso expresso do Presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, de
vincular a recuperação econômica a uma perspectiva
de sustentabilidade de longo prazo. E também para
endossar a sua proposta – atentem, Srs. Senadores!
– de reduzir em 80% as emissões de gases de efeito
estufa dos Estados Unidos até 2050, em relação aos
níveis verificados em 1990.
É extremamente importante, porque Bush até hoje
não assinou e não vai assinar o Protocolo de Quioto,
mas Barack Obama assumiu já o compromisso de reduzir em 80% a emissão de gases do efeito estufa dos
Estados Unidos até 2050.
Essa proposta, inclusive, já está acatada pela
Primeira Ministra da Alemanha, Angela Merkel. Sobre
esse assunto vamos fazer um pronunciamento detalhado numa próxima oportunidade.
Hoje mesmo, preciso falar – só ia anunciar – que
tivemos a oportunidade de discutir essa questão de mudanças climáticas no México há poucos dias. E voltaremos ao assunto, possivelmente no dia de amanhã.
Sr. Presidente, chegando ao Brasil, fui informada
de importante matéria veiculada no programa Fantástico,
da Rede Globo de Televisão, alertando para o perigo nos
hospitais. E, de pronto e de plano, vejo aqui dois Senadores médicos: Mozarildo Cavalcanti e Papaléo Paes.
Essa reportagem foi no domingo, no programa
Fantástico. Foi muito importante para todos nós que
vivemos neste País. Trato deste assunto com imensa
atenção, pois tramita nesta Casa de leis um PLS de
minha autoria – o de nº 102/2006, que altera as Leis
nºs 3.268, de 1957, e 4.324, de 1964 – para dispor
sobre o exame de proficiência dos médicos e dos
cirurgiões-dentistas.
Fiz questão de assistir....
(Interrupção do som.)
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Sr. Presidente, peço dois minutos, por favor.
Fiz questão de assistir à reprise do programa
Fantástico, que só não ficou completo por não citar
esse meu projeto e tantos outros – não só o meu – que
certamente tramitam no Congresso Nacional, buscando disciplinar essa fundamental questão.
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A importante matéria relata:
Uma prova do Conselho Regional de Medicina
(CRM) de São Paulo mostra que os médicos saem da
faculdade sabendo menos do que deveriam.
Vejam que simplicidade:
O Conselho Regional de Medicina de São Paulo
perguntou para os estudantes do último ano como identificar um paciente com tuberculose. A maioria errou
a resposta – não pediu um simples exame de raios-X.
“Isto nos deixou muito apreensivos porque esta é uma
doença do dia-a-dia da medicina”, comenta o coordenador da prova, Bráulio Luna Filho.
Relata a matéria que a participação na prova do
Conselho é voluntária. Entre os 2,3 mil médicos que vão
se formar este ano no Estado de São Paulo, apenas
30% fizeram o exame e mais da metade foi reprovada.
É muito grave, Sr. Presidente.
“O que é preocupante desse resultado é que a
porta de entrada de um médico jovem, assim que ele
se forma, é trabalhar em pronto-socorros, em prontoatendimentos”, complementa Bráulio Luna Filho.
A prova avalia o nível de conhecimento dos estudantes que estão prestes a entrar no mercado de trabalho. Ela questiona, por exemplo, o que fazer diante
de uma pessoa com risco de sofrer ataque cardíaco.
“O fato de 30% errar é muito alto, porque esta é
uma manifestação muito comum. A principal causa de
morte no país é o infarto agudo do miocárdio”, alerta
também o Dr. Bráulio Luna Filho.
Em outra questão, 64% erraram o tipo apropriado
de insulina para um paciente com diabetes. “Desconhece o manuseio de uma doença que é muito comum
e atinge mais de 15% da população brasileira”, diz o
coordenador.
Para o Conselho, concluir a faculdade de medicina
não garante a competência de um médico.
São raros os alunos que são reprovados
na escola médica, de maneira que o mais difícil
para um aluno de medicina é entrar na faculdade de medicina, porque ele se torna médico.
Então, o que o conselho está procurando demonstrar é que não é possível continuar dessa
maneira, explica Bráulio Luna Filho.
Hoje, quem não passa no exame do Conselho não
sofre nenhuma restrição. Pode ingressar normalmente
na carreira de médico, finaliza a matéria jornalística.
Minha proposta é alterar esta lógica, impondo
limites necessários para obtenção do direito ao exercício regular da profissão aos bacharéis de medicina
e aos bacharéis cirurgiões-dentistas.
Minha proposta é que realmente exista o Exame
de Proficiência. Se nós advogados – porque sou advo-
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gada – temos exame de proficiência... E eu costumo
dizer que o advogado pode até matar mais lento, mas
o médico mata mais rápido. Então, atentem para isto:
é importante a discussão sobre o Exame de Proficiência. Está aí: 64% dos alunos das universidades de
São Paulo foram reprovados no último ano de Medicina. Reprovados.
Infelizmente, não vai dar tempo de concluir, mas,
de qualquer forma, não há dúvida de que uma avaliação só, Sr. Presidente, no final de toda a formação
do médico, não é a ideal, eis que deveria ocorrer em
todos os momentos da formação acadêmica, sob as
mais diversas formas e por meio de instrumentos de
avaliação que pudessem medir a aquisição não só de
conhecimentos, mas também de habilidades e atitudes médicas.
São muitas as faculdades que estão sendo abertas por aí sem preparo de pessoal para ensinar nossos
alunos, sem condições de laboratório para ensinar nossos futuros médicos. E a vida da população brasileira
está entregue nas mãos de pessoas que não estão
preparadas em certa parcela. É claro que temos médicos da melhor qualidade no País. Temos realmente
aqueles que podemos chamar de top de linha de qualidade, mas temos aqueles que estão sendo formados
sem essa qualidade.
De qualquer forma, essa avaliação não deixa de
ser um instrumento bastante confiável, principalmente quando se pretende que sejam habilitados apenas
aqueles que demonstrem condições mínimas para o
desempenho profissional nas áreas de Medicina e de
Odontologia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e me desculpe
ultrapassar um pouco o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias, na condição de Líder do PDT.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Efraim Morais, Srªs e Srs. Senadores, ontem tivemos
uma reunião muito importante no gabinete do Presidente Garibaldi Alves Filho. Participaram dessa reunião
representantes dos micro e pequenos empresários
brasileiros, e o objetivo era convencer as Lideranças
do Senado e seu Presidente a colocar na pauta de votações, ainda este ano, um projeto que vai promover
a inclusão social – inclusão mesmo – de 11 milhões
de famílias.
Trata-se do projeto do microempreendedor individual. O projeto tirará da informalidade aqueles que,
individualmente, têm seus negócios, pequenos negócios, micronegócios, como carpinteiros, pedreiros, jardi-
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neiros, pessoas que trabalham, que têm uma pequena
empresa, mas que não têm a oportunidade, até hoje,
de recolher para a Previdência Social e de, assim, terem os direitos previdenciários reconhecidos quando
mais vão precisar dessa assistência.
O que está sendo proposto nesse projeto de lei é
de um alcance social enorme, porque estamos falando
daquelas famílias que, para sobreviver, trabalham em
profissões, em ofícios de altíssima dignidade, serviços
que atendem a toda a sociedade e que são indispensáveis ao cotidiano, mas que estão praticamente marginalizados do sistema previdenciário e, evidentemente,
marginalizados dos benefícios da Previdência.
O que propõe o projeto é que serão incluídos
aqueles que têm uma renda anual de até R$36 mil;
portanto, R$3 mil por mês. Então, com renda de até
R$36 mil por ano, eles recolherão para a Previdência
11%, como o trabalhador faz. Recolhendo 11%, terão
o direito de contar tempo para aposentadoria e, lá na
frente, receber os benefícios respectivos.
Será que é bom só para aqueles que hoje vivem
na informalidade a aprovação dessa lei? Claro que não.
Isso será importante também para o sistema previdenciário, que vive contabilizando déficits todos os anos.
Como Líder do PDT nesta Casa, Partido que fez
sua história em cima do trabalhismo, defendendo as
suas bandeiras, eu não poderia deixar de, neste momento, homenagear aqueles que apresentaram esse
projeto, mas homenagear, sobretudo, essas 11 ou 12
milhões de famílias que passarão da informalidade
para a legalidade, a formalidade, e, sobretudo, para
os direitos trabalhistas e previdenciários.
Se estamos falando de 11 ou 12 milhões de famílias, temos de computar cerca de 30 milhões de
pessoas que serão beneficiadas diretamente, de vez
que as pessoas que trabalham nesses ofícios, nessas
profissões, que muitas vezes prestam humildemente
sua tarefa à sociedade, hoje têm uma insegurança
enorme, porque não conseguem pensar num futuro
tranqüilo, não conseguem pensar num futuro seguro.
E, com essa lei, serão incluídas totalmente, para que,
no futuro, possam garantir a sua aposentadoria e da
sua família.
Esse programa do microempreendedor individual
se soma a outra iniciativa, que foi a aprovação, neste
Congresso, do Simples. E o Simples precisa de alterações. Estou propondo, por meio de um projeto de
lei, alterações que considero importantes: a inclusão
de escolas privadas de ensino médio, que hoje não
são contempladas com os benefícios do Simples, que
traz benefícios fiscais, uma tributação, evidentemente,
diferenciada para as empresas que nele se incluem;
bem como a inclusão dos corretores de seguros, que
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também estão excluídos. E mais: proponho que, além
de corretores de seguros, também sejam incluídos os
representantes comerciais, milhares espalhados pelo
País, que não têm hoje o direito de colocar a sua empresa no sistema do Simples e, dessa forma, poderem
fazer uma contribuição tributária privilegiada.
Então, se somarmos esses dois projetos – o projeto do microempreendedor ao de inclusão à Lei do
Simples de categorias que até agora não puderam se
beneficiar do sistema –, estaremos incluindo milhares
de pessoas e milhares de famílias que trabalham, que
prestam serviços num segmento que cresce no mundo
todo, como é o caso dos representantes comerciais,
dos prestadores de serviço, que têm a sua pequena
empresa e que devem ter o direito, portanto, de serem
incluídos na Lei do Simples e de terem os benefícios
previdenciários assegurados.
Ao lado dessa lei, temos de votar, sim, na semana que vem, aqui, Senador Valadares... O cronograma é: hoje votarmos a Medida Provisória nº 441,
que está trancando a pauta, já que ontem eliminamos
a MP nº 440; na terça-feira que vem, devemos votar
a MP nº 442 e os dois projetos em regime de urgência, entre eles, o dos sacoleiros, que é outro projeto
que vai promover a inclusão social de sete mil famílias
que vivem, praticamente, num comércio hoje considerado ilegítimo, ilegal. São os sacoleiros que, atuando
na região de fronteira, trabalham para sustentar suas
famílias, mas que estão na ilegalidade, e o Brasil perdendo impostos. O que queremos é que a atividade
dos sacoleiros seja reconhecida como legal, que eles
contribuam, que recolham impostos e possam, dessa
forma, atravessar a fronteira, portando essas mercadorias, mas pagando impostos aqui no Brasil, beneficiando, portanto, o nosso País.
Não adianta falar: “Mas aí vai prejudicar o comércio local”. Não; isso já acontece ilegitimamente,
ou seja, sem o recolhimento de tributos, de impostos,
e vai acontecer legalmente, legitimamente, com o recolhimento de tributos.
São leis que considero importantes para os trabalhadores que hoje não têm o reconhecimento oficial
nem do Governo, nem da sociedade, sendo, assim,
transferidos para a categoria daqueles que são reconhecidos oficialmente. Aliás, deveríamos perseguir isso
como meta, como objetivo.
Todos os trabalhadores brasileiros deveriam ter
registro em carteira de trabalho para garantir os benefícios previdenciários. Se ainda há muita gente na
informalidade, temos a obrigação de aprovar aqui leis
que possam levar esses trabalhadores à formalidade
e à garantia de seus direitos trabalhistas, previdenciários, de cidadãos.
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Esse projeto, que estamos propondo votar, poderia ser votada, portanto, na quarta-feira que vem. Os
microempreendedores brasileiros poderiam ter, a partir
de quarta-feira que vem, um sinal dado pelo Senado
– já que depois essa lei terá de ir para a Câmara dos
Deputados, e lá, tenho certeza, os Deputados se empenharão, para que seja votada o mais urgentemente
possível –, de que 11 milhões de microempreendedores
espalhados pelo País inteiro possam, de uma vez por
todas, ter o seu trabalho reconhecido, os seus direitos
assegurados e ser transferidos para a categoria dos
cidadãos que trabalham e que são colocados na estatística do Governo como trabalhadores com registro
em carteira, oficialmente declarados.
Como disse, serão aqueles que têm um faturamento de até R$36 mil ao ano, ou seja, R$3 mil por
mês e que terão benefícios que vão da Previdência
até os tributários, porque pagarão de ICMS, simbolicamente, apenas R$1,00 ao ano e, como imposto
ao Município, o ISS, R$5,00 ao ano. São imensos benefícios para quem dá uma contribuição tão grande
para o desenvolvimento do País e para o combate ao
desemprego.
Tenho convicção de que essa lei, aprovada, permitirá que esses 11 milhões se multipliquem e que se
alcance um número maior. E é muito difícil saber se
são 11, 12 ou 15 milhões. Hoje mesmo vi jornais publicando que são 22 milhões de trabalhadores que estão
nessa categoria. Sabemos, contudo, que é um número
imenso. E esse número poderá, Senador Paim, crescer ainda mais se tivermos aqui a presteza de votar
essa lei já na semana que vem, na quarta-feira, para
cumprirmos a nossa missão diante de tantas pessoas
e tantas famílias.
E, desde já, Senador Paim, gostaria de dizer que
efetivamente não participei da vigília aqui para defender o projeto de V. Exª. Mas V. Exª sabe que o fato de
eu não ter permanecido aqui não me exclui do rol daqueles que vão apoiar o projeto de V. Exª e que desta
tribuna têm defendido a aprovação do projeto de V. Exª
que trata do fim do fator previdenciário. Estão dizendo
que isso vai trazer um peso enorme ao Tesouro. Mas
há outras coisas que trazem pesos ainda maiores, e o
Tesouro sabe como enfrentar essas decisões.
Espero que essa desculpa não seja utilizada, para
inviabilizar a votação de uma lei tão importante quanto
aquela que V. Exª está propondo, para pôr fim ao fator
previdenciário e, dessa forma, garantir os direitos que
foram adquiridos por aqueles que trabalharam tanto e
deram sua contribuição ao País.
Concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Osmar Dias, quero só dizer que conheço V. Exª, e muito
bem. Tenho orgulho de dizer para o Brasil que me considero seu amigo e que não é só a nossa amizade que
norteia os nossos votos, mas, sim, a causa. Por isso,
quanto à sua declaração aqui no plenário, posso dizer
que já sabia dela há muito tempo. Os aposentados e
pensionistas deste País sabem do compromisso que
V. Exª tem com a reposição daquilo que lhes foi tirado,
simplesmente. Depois, na tribuna, lerei um artigo de um
economista, Diretor de Macroeconomia do IPEA, que
diz que uma das medidas mais certas para combater
a crise é exatamente repor aos aposentados aquilo a
que eles têm de direito. Ele explica isso tecnicamente.
Como não sou economista, vou ler no momento adequado o artigo. Socorro-me dele, como me socorro
de V. Exª toda vez que tenho problema para entender
corretamente qual é o caminho a ser percorrido, para
fortalecer a agricultura e a pecuária neste País. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, Senador Paim. Honra-me muito também a sua amizade e
ser parceiro nas suas causas, nos seus projetos, que
tenho acompanhado, sempre quando tenho oportunidade de votar em um deles. Às vezes, recebemos correspondências, e-mails, em nossos gabinetes, apoiando
ou protestando contra algum voto ou alguma atitude.
Quero dizer àqueles que não entenderam porque eu
não estava na vigília que o meu voto é mais importante
do que a minha presença na vigília. E à noite, Senador
Paim, eu costumo dormir; de dia, eu costumo trabalhar.
Então, estarei aqui de dia à disposição de V. Exª, para
votar a favor da sua proposta.
Mas encerro, Sr. Presidente, dizendo a todos os
Senadores e a V. Exª, que preside esta sessão: vamos limpar a pauta para votar o projeto que vai incluir,
como microempreendedores deste País, mais de 11
milhões de famílias, constituindo-se, assim, numa das
leis mais importantes que votaremos neste ano e que,
sem dúvida nenhuma, vai mudar para melhor a vida
de muita gente.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador Osmar Dias.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem
ou para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM –
PB) – Senador Mão Santa, V. Exª tem a palavra pela
ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, eu queria traduzir a solidariedade do Piauí
ao bravo povo irmão de Santa Catarina. Sabemos
como é isso. Quando governamos o Estado do Piauí,
houve enchentes semelhantes. À época, era Ministro
da Integração o nosso Cícero Lucena. De pronto, ele
chegou lá e, com dinheiro mesmo, em dólares, amenizou a situação, e estamos aqui. Então, quero render
minha homenagem e dar exemplo.
Senador Efraim, vim correndo e cheguei aqui na
hora, porque pensava que haveria uma medida provisória do Presidente Luiz Inácio. A Constituição, feita
pelos luminares – Ulysses a beijou em 5 de outubro de
1988 –, prevê tudo isso. Medida provisória não é feita
para proteger a “pilantropia” que está aí, não; exige
urgência e relevância.
Então, ô Senador Mozarildo, pensei em estar aqui,
para, de forma apressada, aprovar os US$100 milhões.
Sei que isso não vai ressuscitar as vítimas da calamidade, mas vai amenizar e ajudar o governo estadual e
os governos municipais nos serviços sociais.
Então, pensei: “Cadê o pessoal do PT?”. Ouviu, Paim? Disque aí! O Luiz Inácio não usa telefone
para demitir o nosso Cristovam Buarque? Então, use
o telefone, para adverti-lo de que, antes da vigília do
Paim, para resgatar o calote dos velhinhos, o Senado
está aguardando a medida provisória que tem os requisitos da urgência e da relevância, pois se trata de
calamidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Parabenizo V. Exª, Senador Mão Santa, e lhe agradeço a questão de ordem.
Concedo a palavra ao Líder Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me
inscrever para falar como Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Há alguém
na minha frente, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Sim, o Senador Francisco Dornelles, do PP.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente, eu queria que V. Exª me permitisse fazer uma retificação aqui.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, tenho acusado, com justa razão, este Governo
Federal de tentar barganhar votos aqui por liberação
de emenda parlamentar. Essa é uma questão tormentosa. Tenho denunciado o Governo Federal, que, sistematicamente, se nega a liberar as emendas do Senador Geraldo Mesquita para o Estado do Acre, para os
Municípios acreanos. Denunciei, um dia desses, que
minhas emendas, no valor de R$8 milhões, no exercício de 2008, não tinham sequer sido empenhadas.
Quero fazer uma pequena retificação aqui, Senador.
Acabo de ser informado – olha que coisa interessante,
importantíssima! – que, desses R$8 milhões, o Governo, magnanimamente, houve por bem empenhar R$15
mil para um órgão do próprio Governo Federal, a Superintendência Federal da Agricultura do Acre. Apresentei uma emenda para permitir que os servidores
da Superintendência Federal da Agricultura do Acre
pudessem, pelo menos, circular no Acre, para prestar
assistência técnica aos produtores. O Governo, na sua
magnanimidade, resolveu empenhar R$15 mil dos R$8
milhões, e, para minha grata surpresa...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Foram R$15 milhões ou R$15 mil?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Foram R$15 mil, R$15 mil, essa quantia absurda.
A emenda é no valor de R$150 mil. O Governo resolveu,
magnanimamente, empenhar R$15 mil e, mais magnanimamente ainda, resolveu liberar R$8.844,00.
Este Governo é um governo trapalhão, é um governo brincalhão, é um governo que brinca com coisa
séria. Os Municípios acreanos estão sendo privados
de receberem R$8 milhões só deste exercício de 2008,
Senador Efraim, por conta deste Governo brincalhão.
Isso é brincar com coisa séria! Há uma emenda de
R$150 mil num rol de emendas que somam um total de
R$8 milhões, e o Governo resolve empenhar R$15 mil
e liberar, efetivamente, R$8 mil para um órgão dele, do
próprio Governo Federal, que, a pedido dos servidores
da Superintendência, coloquei no Orçamento.
Então, é um governo brincalhão, está brincando
com coisa séria, pois está deixando de repassar, para
os Municípios acreanos, R$8 milhões a que os Municípios fazem jus, porque o Senador Geraldo Mesquita apresentou como emenda pessoal no Orçamento
da União.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço-lhe, Senador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Queria fazer essa denúncia, Senador Efraim,
porque se trata de questão muito grave. Conseguimos,
graças à coragem do Senador Garibaldi, enfrentar a
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questão das medidas provisórias. Precisamos continuar
esse trabalho. Mas a questão das emendas também
é uma matéria tormentosa nesta Casa. E precisamos
tratar disso com a maior seriedade, não permitindo
que este Governo brincalhão continue fazendo politicalha com emendas pessoais de Parlamentares neste
Congresso Nacional!
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Senador Geraldo Mesquita, agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, para uma comunicação inadiável. É o segundo
inscrito para fazer essa comunicação.
V. Exª dispõe de cinco minutos, nobre Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
hoje, quero fazer o registro dos 33 anos de existência
da Polícia Militar do Estado de Roraima.
A origem da nossa Polícia Militar remete à criação
do então Território Federal do Rio Branco, em setembro de 1943. O Território foi criado por Getúlio Vargas e
foi desmembrado do Estado do Amazonas, com o fim
de ocupar e desenvolver socioeconomicamente essa
área do Norte do País.
No ano seguinte, pelo Decreto nº 2, de 21 de
novembro de 1944, foi criada a Guarda Territorial,
cuja destinação era a manutenção da ordem interna,
a reparação e a construção de edifícios públicos, de
estradas e de caminhos, a manutenção de serviços de
transporte, além de outras atribuições correlatas.
Na década de 70, o Território experimentou grande
desenvolvimento, aumentando os índices migratórios
e econômicos e, conseqüentemente, o da criminalidade, situação que causou preocupação nas autoridades
federais, a ponto de adotarem medidas no campo da
Segurança Pública para prover aquela Unidade Federativa de nova organização policial.
Assim, em 26 de novembro de 1975, foi criada a
Polícia Militar do Território Federal de Roraima – inicialmente, o nome era Rio Branco –, instituição baseada
nos pilares da hierarquia e da disciplina militar, cuja
missão, por força de dispositivo constitucional, é a preservação da ordem pública pelo exercício da atividade
de policiamento ostensivo.
Em 11 de janeiro de 1977, a Corporação foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 79.108, sendo, então, efetivamente implantada a nova Polícia Militar de
Roraima.
A Corporação atualmente é comandada pelo Coronel QOPM Jairo Francisco Moura Elgaly, tendo como
Subcomandante-Geral o Coronel QOPM Mozart Paulo
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da Silva Júnior, em nome de quem quero cumprimentar
toda a Corporação, os oficiais, os praças, as famílias
dos militares. A PMRR é responsável pela preservação
diuturna da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atuando em todos os Municípios,
vilas e lugarejos do Estado de Roraima.
A Polícia Militar do nosso Estado de Roraima dispõe em seu Quadro de Organização de uma previsão
de três mil policiais militares e conta, atualmente, com
apenas 1.627 policiais militares, sendo 1.402 masculinos e 225 femininos. Na Capital do Estado, a Polícia
Militar executa suas atividades por meio do Comando
de Policiamento da Capital (CPC), comandado pelo Cel.
Dagoberto da Silva Gonçalves e, no interior, por meio
do Comando de Policiamento do Interior, comandado
pelo Tenente-Coronel Amaro de Lima da Silva Júnior.
O CPC é composto de unidades operacionais: 1ª
Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo Policiamento Ostensivo área Leste; 2º Batalhão, responsável
pelo Policiamento Ostensivo área Oeste; o Batalhão
de Operações Especiais (Bope), composto pelo Grupo
de Ações Táticas Especiais (Gate) e pela Força Tátil
e Canil, cujos integrantes são especialmente treinados para atuar na prevenção e na repressão, quando
necessário, de delitos de maior monta, em qualquer
ponto do Estado, a qualquer momento. A Força Tática
atua diuturnamente e preventivamente no perímetro
das agências bancárias, evitando, dessa forma, o recrudescimento dos malfadados roubos a bancos.
A Companhia Independente de Policiamento de
Trânsito Urbano e Rodoviário, sediada na saída para
o Município de Alto Alegre, é responsável pelo patrulhamento de trânsito na Capital Boa Vista.
Os integrantes da Polícia Militar de Roraima são
formados, aperfeiçoados e especializados em vários
centros de ensino de outras Corporações Militares. A
Academia de Polícia Integrada (API) está estruturada
para assumir todo o processo irradiador de doutrina
policial militar.
Atualmente, a Polícia Militar de Roraima executa
as operações policiais Impacto, Saturação, Corredor
Bancário, Faro Fino, Projeto Retorno Feliz e Pagamento Seguro e o Projeto Rede de Apoio de Proteção aos Bairros da Capital, visando a oferecer melhor
segurança às pessoas, além de policiamento setorial
nos bairros com altos índices de criminalidade, apontados pela estatística das ocorrências atendidas pela
Corporação.
Vale ressaltar que a Polícia Militar de Roraima,
por meio do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (Proerd), tem realizado relevante
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serviço à sociedade, uma vez que os resultados alcançados são de grande importância para os alunos, as
escolas e as famílias, enfim, para a comunidade, bem
como para Polícia Militar, como instituição.
Na oportunidade, salientamos que a Polícia Militar de Roraima tem se preocupado, cada vez mais,
com a prestação de serviço à sociedade, razão pela
qual implantou o Núcleo de Policiamento Comunitário,
a fim de ser estabelecida uma maior aproximação com
a comunidade.
A Polícia, patrimônio do povo, imbuída da nobre
missão de proteger e servir a sociedade roraimense,
no terceiro milênio, tem como lema “Servir e Proteger
a Sociedade Roraimense”.
Sr. Presidente, quero pedir que seja transcrita
como parte integrante do meu pronunciamento matéria publicada no do Governo do Estado.
Termino, cumprimentando, novamente, o Comandante da Polícia, o Subcomandante, os oficiais,
os praças e seus familiares.
Num Estado como Roraima – todo mundo entende
como um Estado distante, e não é à toa que é o ponto mais setentrional do País –, há uma Polícia Militar
treinada, inclusive com convênios e com escolas nos
Estados Unidos e no Canadá. Tenho a certeza de que
é uma Polícia que não se envergonha e não fica atrás
de nenhuma Polícia Militar do Brasil.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a origem da Policia Militar de Roraima
remete à criação do Território Federal do Rio Branco,
em setembro de 1943, que foi desmembrado do Estado do Amazonas, com o fim de ocupar e desenvolver
sócio-economicamente esta área ao norte do país.
No ano seguinte, através do Decreto nº 02 de 21
de novembro de 1944, foi criada a Guarda Territorial,
cuja destinação era a manutenção da ordem interna,
reparação e construção de edifícios públicos, estradas
e caminhos, serviços de transportes, alem de outras
atribuições correlatas.
Na década de 70, o Território experimentou grande
desenvolvimento, aumentando os índices migratórios
e econômicos e, conseqüentemente, o da criminalidade, situação que causou preocupação nas autoridades
federais, a ponto de adotarem medidas no campo da
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Segurança Pública para prover a Unidade Federativa
de uma nova organização policial.
Assim, pela lei nº 6.270 de 26 de novembro de
1975, foi criada a Policia Militar do Território Federal
de Roraima, instituição baseada nos pilares da hierarquia e da disciplina militar, cuja missão, por força de
dispositivo constitucional federal é a preservação da
ordem publica, através do exercício da atividade de
policiamento ostensivo.
Em 11 de janeiro de 1977, a corporação foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 79.108, sendo então, efetivamente implantada a nova Policia Militar de
Roraima.
A Corporação atualmente é comandada pelo CEL
QOPM JAIRO FRANCISCO MOURA ELGALY, tendo
como Subcomandante Geral CEL QOPM MOZART
PAULO DA SILVA JUNIOR. A PMRR é responsável
pela preservação diuturna da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atuando
em todos os municípios, vilas e lugarejos do Estado
de Roraima.
A Policia Militar de Roraima dispõe em seu Quadro
de Organização a previsão de 3.000 policiais militares
e conta, atualmente, com 1.627 policiais militares, sendo 1.402 masculinos e 225 femininos.
Na capital do Estado a PMRR executa suas atividades através do Comando de Policiamento da Capital
– CPC, comandado pelo CEL QOPM DAGOBERTO DA
SILVA GONÇALVES e no Interior através do Comando
de Policiamento do Interior, comandado pelo TEN CEL
QOPM AMARO DE LIMA DA SILVA JÚNIOR.
O CPC é composto pelas seguintes unidades
operacionais: 1º BPM, responsável pelo Policiamento
Ostensivo área Leste e 2º Batalhão responsável pelo
Policiamento Ostensivo área Oeste; BOPE( Batalhão
de Operações Especiais) composta pelo GATE(Grupo
de Ações Táticas Especiais) Força Tática e Canil, cujos
integrantes são especialmente treinados para atuar na
prevenção e repressão, quando necessário, de delitos de maior monta, em qualquer ponto do Estado a
qualquer momento. A FORÇA TÁTICA atua diuturnamente e preventivamente no perímetro das agências
bancárias, evitando dessa forma o recrudescimento
dos malfadados roubos a bancos.
1º EIPMont, responsável pelo Policiamento Ostensivo Montado. O 1º Esquadrão Independente de
Polícia Montada Inácio Lopes de Magalhães, cuja missão, além de suplementar o Policiamento Ostensivo
de rotina, possibilita a concretização de trabalhos de
cunho eminentemente social, através de parceria com
a SETRABES. O projeto Galopando para o Amanhã
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desenvolve um trabalho de reinserção de adolescentes
no convívio social e o Projeto de Equoterapia volta-se
para pessoas com necessidades especiais, onde trabalham com o apoio de vários órgãos do Estado.
A Companhia Independente de Policiamento de
Trânsito Urbano e Rodoviário, sediada na saída para
o Município de Alto Alegre, é responsável pelo patrulhamento de Trânsito na Capital Boa Vista.
O Comando de Policiamento do Interior – CPI
é composto por três Companhias Independentes de
Polícia Militar e uma Companhia Independente de Policiamento Ambiental em fase de implantação. O CPI
está em todos os municípios do Estado, num total de
26 localidades e vilas.
Os integrantes da Polícia Militar de Roraima são
formados, aperfeiçoados e especializados em vários
centros de ensino de outras Corporações Militares. A
Academia de Polícia Integrada (API) está estruturada
para assumir todo o processo irradiador de doutrina
Policial Militar.
Atualmente, a PMRR executa as seguintes operações policiais: Impacto, Saturação, Corredor Bancário,
Faro Fino, Projeto, Retorno Feliz , Pagamento Seguro
e o Projeto Rede de Apoio de Proteção nos Bairros da
Capital visando a oferecer melhor segurança às pessoas, além de Policiamento Setorial nos bairros com altos

205

Novembro de 2008

índices de criminalidade, apontados pela estatística
das ocorrências atendidas pela Corporação.
Vale ressaltar, que a PMRR através do
PROERD(Programa Educacional de Resistência às
drogas e a violência), tem realizado um relevante serviço para com a sociedade, uma vez que os resultados alcançados são de grande importância tanto para
com os alunos, escolas e famílias, enfim, comunidade
e Policia Militar como Instituição.
Na oportunidade, salientamos que a PMRR tem
se preocupado cada vez mais com a prestação de serviço à sociedade, razão pela qual implantou o Núcleo
de Policiamento Comunitário, a fim de ser estabelecido
uma maior aproximação com a comunidade.
A PMRR, patrimônio do povo, imbuída da nobre
missão de proteger e servir a sociedade roraimense,
no terceiro milênio, tem como lema: SERVIR E PROTEGER A SOCIEDADE RORAIMENSE, destacando
que neste ano estará comemorando os seus 33 anos
de criação.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao eminente
Senador Cícero Lucena, por permuta com o Senador
Papaléo Paes. Em seguida, o Senador o Francisco
Dornelles, como Líder. E depois do Senador Francisco
Dornelles, o Senador Paulo Paim, para uma comunicação inadiável
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a esta
tribuna é o desejo de expressar, em parte, o sentimento
e o testemunho hoje vivido no Estado da Paraíba.
Toda a imprensa nacional, a classe política, todos estão acompanhando os últimos fatos do julgamento, no Superior Tribunal Eleitoral, do mandato do
Governador do Estado da Paraíba eleito, Governador
Cássio Cunha Lima.
Mas nesta oportunidade, Senador Paulo Paim,
do meu pronunciamento não vou tocar nessa questão
do julgamento, mas em outro julgamento que está sendo feito em particular pela imprensa, que, por meio,
possivelmente, das informações que lhe chegam, está
distorcendo a realidade e a verdade econômica e administrativa do nosso Estado.
V. Exª, Presidente desta Casa, Senador Efraim
Morais, que, como eu, representamos também o Estado da Paraíba, sabemos da realidade que vive o
nosso Estado e a forma como vem sendo administrado tão responsavelmente pelo Governador Cássio,
pelo Vice-Governador José Lacerda Neto e por toda
sua equipe.
Desde o princípio da administração, o Governador Cássio Cunha Lima, com diálogo, negociação e
transparência, valoriza o servidor público com as suas
ações e benefícios para os que trabalham pela Paraíba
e pelos paraibanos.
A valorização é real, Senador Mão Santa, com
Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração, aumento de salário, capacitação profissional, concessão de
benefícios e outras vantagens. O Governo promoveu a
renovação do funcionalismo com concursos públicos.
Os Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração
do Governo do Estado da Paraíba contemplou 57.695
servidores públicos estaduais, que já foram beneficiados com a implantação, a revisão de Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração em diversas áreas do
Estado da Paraíba. Outros 19.345 servidores deverão
ser beneficiados com os PCCRs que estão em estudo
na Secretaria da Administração. No total, 77.040 mil
servidores estão sendo beneficiados com cerca de 36
PCCRs implantados ou em estudo na Secretaria, o que
significa que oito entre dez servidores estarão tendo
regras salariais e de ascensão claras, baseadas na
justiça do mérito, e vão seguir em frente na valorização
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da sua profissão e no reconhecimento do seu trabalho,
não por questões de indicação política, mas pelo mérito
e reconhecimento do seu próprio esforço.
Os 27 Planos de Cargos, Carreira e Remuneração já implantados – se eu fosse o Senador Mão Santa
diria: atentai bem, Brasil! –, alguns deles iniciados em
agosto de 2003 – aqui depois pedirei para transcrever
nos Anais desta Casa todas as leis e todos os planos
que foram adotados no Governo Cássio Cunha Lima
desde 2003 –, implantados ou revistos atenderam a
reivindicações de servidores de áreas, Senador Geraldo
Mesquita Júnior, como: Saúde; Magistério; Divulgação
e Promoção; Orquestra Sinfônica; de empresas como
Codata; Fundac; Cehap; UEPB, que teve sua autonomia
agora estabelecida, aos docentes e aos cargos administrativos da UEPB; Fisco – TAF; Pesquisa, Ciência
e Tecnologia – Cipes; Informática – SEI; Engenheiros;
Instituto de Peso e Medida; Auditoria e Controle Interno, IPEP; Suplan; Sudema; DER; ativos da Polícia
Militar; ativos da Polícia Civil e Lei orgânica; agentes
de nível superior; a chamada ANS; Junta Comercial;
Defesa Agropecuária, Detran e Interpa.
Outros nove PCCRs estão em estudo na Secretaria, alguns encaminhados à Assembléia Legislativa, que atendem à Polícia Militar; ACI – Auditoria e
Controle Interno; Apoio Penitenciário, Procuradores;
Defensores Públicos, a Funad, Rádio Tabajara, Docas e Empasa.
Por que eu faço referência a isso? É porque, repito,
a imprensa está divulgando que, após o resultado do
julgamento do Superior Tribunal Eleitoral, o Governador
Cássio estaria fazendo uma farra de benefícios.
Eu estou relatando que esse trabalho, essa prática e essa política desse governo, que se iniciou em
2003, não é deste instante, não é deste momento,
Senador Dornelles. A implantação desses PCCRs –
porque não existiam na Paraíba – trouxe um aumento
real para a grande maioria dos servidores e permitiu
a incorporação de vantagens, o que garantirá uma
aposentadoria mais digna.
Ressalve-se, Srs. Senadores, que todos esses
planos foram construídos com a ativa participação dos
sindicatos e a sua implantação foi feita com respaldo
na situação financeira do Estado, mantendo a Paraíba o equilíbrio fiscal e financeiro readquirido a partir
de 2003, tendo as contas públicas em conformidade
com os severos indicadores da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Os salários são pagos em dia e antecipadamente, quando possível, como é o caso do décimo-terceiro
deste ano, que já foi pago pelo Governo do Estado.
Senador Paim, Senador Alvaro Dias e demais
Senadores, a despesa de pessoal no Estado da Pa-
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raíba, em relação à receita corrente líquida, em 2002,
representava 59,13% da receita corrente líquida.
Cresceu em 2003, em 2004, por série de medidas que tinham sido adotadas anteriormente, e, em
2008, está ocupando o patamar de 51,47%, todos os
Poderes.
Mesmo com todos esses Planos de Cargo, Carreira e Remuneração – 28 implantados e os demais em
estudo – já implantados, a Paraíba atingirá este ano
51,47%, incluindo todos os Poderes. Se fosse apenas
o Poder Executivo, na responsabilidade do Governador Cássio, teríamos 44% da receita corrente líquida,
demonstrando, de uma forma clara, a responsabilidade
do Governador Cássio e da sua equipe de valorizar o
servidor, mas sem comprometer as finanças do nosso
querido Estado da Paraíba.
O Governo do Estado, também nessa busca de
valorização do servidor, trabalhou a questão do concurso público. Abriu 16.373 vagas no serviço público
estadual, quase que dobrando a Polícia Militar em
2005 e em 2007. A Polícia Civil fez concurso em 2003
e em 2008.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Pois
não, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Cícero Lucena, o Presidente Sérgio Guerra e eu acompanharemos o Governador Cássio Cunha Lima numa
entrevista coletiva. E eu quero dizer a V. Exª que eu
sou uma pessoa extremamente reverente às decisões
da Justiça, sobretudo nas suas Cortes mais elevadas.
E o Governador Cássio recorre da decisão draconiana,
dura do TSE ao Supremo Tribunal Federal. Vamos
aguardar o que diz a Suprema Corte. De qualquer maneira, eu percebo que pode ter havido uma certa mistura, uma certa confusão entre os beneficiários do
programa social e outros benefícios dados, por exemplo, ao Chefe da Casa Civil, fora do programa. Não me
parece que tenha sido dentro do programa. Mas, do
jeito que tem sido veiculado, parece que foi no programa e que, portanto, teria havido desvio de finalidade
daquele programa. O Governador, depois de encontrar
o Estado numa situação de déficit primário e déficit
nominal, conseguiu déficit nominal de R$100 milhões,
o que parece pouco para um Estado rico como São
Paulo ou até para um Estado que tem a renda que tem
o meu Amazonas, mas é muito, se levarmos em conta
que a situação era deficitária, e ele tem um saldo primário de R$300 milhões. O programa foi suspenso,
tanto quanto sei, no período eleitoral, um programa
que já existia e que passou a ser dirigido pelo arcebispo daquela capital e pela principal autoridade evangélica. É um programa, portanto, que visava a impesso-
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alidade. Volto a dizer, eu tenho pelo Ministro Eros Grau
um respeito enorme e um carinho pessoal tão grande
quanto o respeito que tenho por ele. Eu nunca deixei
de dizer isso a V. Exª e não deixei de dizer isso ao Governador Cássio Cunha Lima. O Ministro é uma figura
humana extraordinária, pela sua generosidade, pelo
seu passado, pela sua cultura jurídica e pelo o que ele
é como pessoa. Mas confesso que a decisão me deixou estupefato, estatelado, porque foi uma cassação
que se deu em 40 minutos, coisa muito rápida, com
praticamente nenhuma solenidade, ou seja, cassou-se
um Governador, com os Ministros dizendo: “voto com
o Relator, voto com o Relator, voto com o Relator ...”,
como se o tema não fosse da mais alta nevralgia. Fico
entristecido, porque vem aí – se isso se confirma –
como um Colega nosso um cidadão que está crivado
de processos de toda ordem: fraude fiscal...Nossa! Faz
um passeio pelo Código Penal o nosso futuro Colega,
se é verdade que vem para cá. O nosso querido Colega José Maranhão, figura que estimo, foi meu Colega de resistência democrática nos tempos duros da
luta contra a ditadura na Câmara dos Deputados – tenho por ele muito carinho –, mas foi justamente o antecessor que passou para o Governador Cássio a situação de déficit, que foi revista pela gestão atual. Não
sei se a Paraíba ganha. Tomara que sim! Tenho certeza de que o Senado perde: sai um Senador operoso
e experiente como o Senador José Maranhão e vem
para cá uma figura que vai ser mais uma a ocupar as
manchetes do tipo “cassa” ou “não cassa”. Inclusive,
tenho um projeto, cujo conteúdo gostaria que a Casa
levasse muito a sério e cuidasse de aprová-lo de uma
vez. Não digo isso por qualquer arrogância – não sou
afeito a isso –; é porque é difícil imaginar que nestas
cadeiras sente alguém que queira a impunidade. O
meu projeto é no sentido de se poder levar à Comissão
de Ética fatos da vida pregressa de um Senador eleito.
Fulano de tal matou para se eleger Senador. Aí não
pode ser julgado aqui na Comissão de Ética, porque
só são considerados fatos ocorridos daqui para frente.
Mas estou dizendo que ele matou para ser Senador.
Ora, se ele é Senador precisamente porque ele matou,
óbvio que o mandato dele é ilegítimo, está eivado de
ilegitimidade. Então, gostaria que a vida pregressa
fosse examinada também. Estamos aqui de novo. Vou
interpelá-lo assim que ele chegar: “V. Exª diz o que do
seu enquadramento no artigo tal, do processo tal? O
que V. Exª diz da sua participação no processo qual e
qual?” Óbvio que é meu dever zelar pela integridade
do Senado. Eu não pratico essa coisa da ética só falando genericamente na ética, porque quem fala genericamente na ética, no fundo, não é ético coisa alguma, porque não quer brigar com ninguém. Eu coleciono no meu Estado inimigos, porque aponto quem é
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ladrão. Eu digo: “Fulano é ladrão, roubou isso, isso e
aquilo”. Óbvio que ele não gosta. Se eu ficasse só na
ética pela ética, ética é bonita, começava a idealizar
ética como se fosse uma mulher, Gisele Bündchen.
Não é verdade. A ética é boa não porque a palavra soe
bem, e a corrupção é ruim não porque a palavra soe
mal, é porque quem é ético não rouba dinheiro público,
não provoca prostitutazinha juvenil nas ruas. Quem é
corrupto joga nas ruas marginais que deveriam estar
nas escolas todos os dias. É uma questão prática. Então, não posso ficar etereamente falando na ética, na
ética, sem dizer quem infringe as raízes fundamentais
da ética. Vou ter que interpelá-lo. Eu não soube que
ele esteve por aqui, se não eu teria feito antes. Quando ele chegar, vou perguntar: “Que processo é esse
que o senhor responde? Por que o senhor responde
a esse processo? O que o senhor diz? Vá para a tribuna e se explique. Vá para a tribuna e diga o que o
senhor veio fazer aqui no Senado. Vá para a tribuna e
diga que o senhor merece sentar ao nosso lado e ser
respeitado por nós”. Vou dizer isso com muita clareza.
V. Exª sabe que vou fazer exatamente o que estou dizendo. Não faço nada diferente daquilo que digo que
vou fazer. Sou mais previsível do que qualquer jogador
que tenha jogada ensaiada; se é pela direita, então, é
por aí que eu vou; é pela esquerda, então, é por aí que
eu vou. Estou estupefato. Não quero retirar um pingo
da confiança e do respeito na justiça, de jeito algum.
Entendo que, se for essa a decisão, temos que nos
curvar a ela. Quero apenas deixar bem claro o ponto
de vista do Governador Cássio. Ele vai fazer isso daqui
a pouco. O gabinete da Liderança está aberto para ele.
Ele tem que se explicar à Nação. Se formos olhar só
na mídia, ele está levando de dez a zero, porque tem
sido divulgada uma versão, e a versão não é favorável
a ele. Ele tem que se explicar corajosa e lucidamente,
como sabe fazer. Entendo que foi uma decisão muito
dura e que leva o Tribunal a assumir um compromisso
muito duro também. Há seis ou sete Governadores
que vão ser julgados. Suponho que todos serão julgados com a mesma dureza. Suponho. Alguns são Governadores muito futurosos de Estados do próprio
Nordeste. Não cabe que não seja assim. Parece-me
que, se a jurisprudência é firmada em cima de fatos
específicos, há uma jurisprudência genérica que diz
que, daqui para a frente, será assim, que daqui para
a frente será jogo muito duro. Ou estou muito enganado ou teria havido uma decisão muito dura, porque o
que me disse o Governador, o que me disseram os
advogados do Governador é que ele simplesmente
tocou um programa que havia, e não o fez em época
eleitoral. Seria parecido a impugnarmos, amanhã, o
Ministro Patrus Ananias, que trabalha o Bolsa Família,
ou o Presidente Lula, que teve muito voto na área do
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Bolsa Família – e não passou pela nossa cabeça fazer
isso, por entendermos que tinha direito de fazer o programa por estar dentro da legalidade plena. Mas a
verdade será aclarada, porque, volto a dizer a V. Exª:
não consigo imaginar uma figura firme, doce, culta,
correta, que eu, pessoalmente, estimo muito, como é
o Ministro Eros Grau, errando, sobretudo errando intencionalmente. Não consigo entender. Não consigo.
Não passa pela minha cabeça, é acima das minhas
forças, é acima da minha compreensão. É um homem
bom. Um homem bom. Um homem de bem e homem
do bem. Essa é a visão que eu tenho, que já passei a
V. Exª. Mas tem alguma coisa complicada nesse processo todo. Eu estava vendo a TV Justiça, dei um cochilo e quando acordei, tinha acabado o julgamento.
Eu pensei que fosse um julgamento para ir pela noite
toda. Julguei que aquela preliminar do Vice, que beneficiou o Governador Luiz Henrique e o nosso querido ex-Senador Leonel Pavan, fosse durar horas, talvez
dias, aquela preliminar sobre se o Vice tem direito ou
não de colocar provas. Uma outra preliminar, sobre o
partido ser aceito como litisconsorte, pensei que aquilo fosse durar horas. Não entendo de Direito absolutamente nada. Sou um Bacharel em Direito, mero Bacharel, não sou advogado, não estudo Direito, sou mais
afeito a lidar com a questão econômica, embora não
formado em Economia. Mas, enfim, quero aqui expressar a minha solidariedade a V. Exª, que é o homem
correto e leal de sempre e que forja a sua carreira na
correição e na lealdade. E eu não poderia, como líder
da bancada do PSDB, deixar passar em branco, como
se não tivesse havido nada. Afinal de contas, foi atingido um Governador do meu partido, do seu partido.
Eu não poderia deixar passar isso em branco. Obrigado.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu é
que agradeço, Senador Arthur Virgílio, a sua solidariedade e lucidez de sempre.
Eu reafirmei, no início da minha fala, que trataria
dessa questão do julgamento em outra oportunidade,
mas buscava aqui o resgate da verdade em relação
à forma com que o Governo Cássio administrou as finanças e os recursos humanos do nosso Estado. Com
certeza, na entrevista que o Governador Cássio dará
logo mais na liderança do PSDB, vai poder esclarecer
inclusive a questão do julgamento, da sua defesa, do
encaminhamento que ele está dando. Como o senhor
confia, todos nós confiamos que a Justiça do Brasil irá
resgatar a verdade.
Como eu fazia referência aos concursos que foram feitos, o Governo do Estado também realizou Processo Seletivo Simplificado para 891 vagas na área
de saúde. O concurso foi para Agente de Combate à
Dengue e também Médico.
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Das 16 mil vagas abertas em concursos ofertados
ao longo desses anos administrados pelo Governador
Cássio, nos 26 concursos públicos realizados ou já
aprovados pelo Governo do Estado, 7.556 servidores
já foram contratados e empossados desde 2003, Senador Paim.
Trata-se de uma renovação e ampliação dos
quadros, num esforço sem precedentes, digno da
usina de concursos proposta pela ação do Governo
do Estado.
Nós poderemos falar também em capacitação
desses servidores. Através da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, 59.732 servidores passaram
pelos cursos de capacitação nesse período do Governo
Cássio Cunha Lima. Destes, 13 mil servidores em cursos de qualificação e atualização. Para V. Exª ter idéia,
antes, a maioria dos Delegados do Estado da Paraíba
era por indicação política, não tinha qualificação para
tal, e hoje, na Paraíba, só é Delegado quem é concursado e quem cumpriu todas as etapas de qualificação
que se fazem necessárias para essa profissão. Cerca
de 1.103 em educação à distância, 295 em cursos de
Especialização e MBA e 45 mil servidores em cursos com recursos contratados. Isso significa que, em
cada 10 servidores, 7 ativos foram beneficiados com
capacitação oferecida pelo Governo do Estado. Os
cursos de capacitação da ESPEP contemplam três
dimensões: dimensão da cidadania – conscientizar o
servidor público quanto ao seu papel como agente de
mudança –, dimensão comportamental – preparar os
servidores para aumentar o rendimento no trabalho – e
a dimensão gerencial – capacitar o servidor para visualizar oportunidades estratégicas e transformá-las em
ações, utilizando as ferramentas de gestão.
Benefícios adicionais também existiram. Os servidores têm à disposição o Portal do Servidor, que dá
acesso direto às informações funcionais, a concessão
de benefícios como o vale-transporte, férias, comprovantes de pagamentos e acesso direto ao sistema de
consignação, onde o servidor gerencia a sua consignação. Mais de 1.500 servidores acessam ao sistema
diariamente, tendo conseguido taxas, em média, 50%
inferiores às taxas praticadas no mercado de balcão
e total transparência nas transações do sistema PB
CONSIG.
A criação e estruturação da PB PREV garante
sustentabilidade à aposentadoria do servidor, além
de sites de lazer para os aposentados de altíssimo
padrão.
Falo agora sobre a economia do Estado.
De acordo não com os dados do Governador, mas
com os dados da Receita Federal, a Paraíba teve um
crescimento expressivo de sua arrecadação própria.
Em 2002, o Estado obteve uma receita de R$1 bilhão
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e 55 milhões. Em 2008, o Governo do Estado, através
da Secretaria de Estado da Receita, que foi criada por
ele, poderá comemorar o patamar de R$2 bilhões e
266 milhões em recursos arrecadados.
Ainda de acordo com os números, o nível de
comprometimento da Receita Líquida Real com a
dívida fundada, Senador Dornelles, reduziu-se pela
metade. Em 2002, a cada real arrecadado, a Paraíba
devia R$1,35. A dívida foi, ano-a-ano, sendo reduzida
e hoje representa R$0,63 de cada real arrecadado na
Paraíba.
Outro número bastante destacado pelo Governador foi o avanço do superávit primário. Em 2002, o
déficit primário era de R$32 milhões. Em 2008, apresenta um superávit primário de, aproximadamente,
R$300 milhões.
Em termos de números, o PIB paraibano apresentou um crescimento real de 6,7%, conquistando o
quarto maior crescimento do Brasil em 2006. Seu valor
foi estimado em R$19,9 bilhões, superior ao de 2005,
que foi de 16,8 bilhões. Na série 2002-2006, apresentou o 14º melhor desempenho, ou seja, 20,1%, em
relação a todo o Brasil. No Nordeste, ele foi o segundo, perdendo apenas para o Ceará, que obteve 8%. O
índice de crescimento do Brasil, em 2006, foi de 4%,
quando a Região Nordeste cresceu 4,8% e a Paraíba
cresceu 6,7%.
A indústria também teve desempenho notável,
com crescimento de 6,5%. A de transformação cresceu
9,5% em 2006, tendo contribuído os setores de alimentos e bebidas (9%), couros (13%) e cimento (7%).
O setor de serviços manteve sua participação
na economia do Estado em torno de 70%. O comércio
apresentou um volume de 8,8%. O maior destaque foi
o varejista de veículos, motocicletas e peças, com um
crescimento de 25% em relação ao ano interior.
Em termos de geração de empregos e renda,
os dados do Governo do Estado apontaram uma ascensão, entre admissão e desligamento, de um saldo
de 5.389 empregos gerados entre 1999 e 2002 para
um crescimento de 45.362 empregos gerados no período compreendido entre 2003 e 2007. Os números
apresentados enfatizaram ainda que, só no período
entre janeiro e outubro deste ano, o Estado vem apresentando um saldo de 12.558 empregos gerados no
ano de 2008.
Com relação aos índices da redução de pobreza,
Senador Efraim Morais, os dados da Fundação Getúlio
Vargas apontaram a Paraíba, no ano de 2007, como o
Estado que mais reduziu os seus números na Região
Nordeste – 22,6% –, ficando, inclusive, à frente de Estados economicamente mais ricos, como o de V. Exª,
querido Senador César Borges, a Bahia, o Rio Grande
do Norte e tantos outros Estados do Nordeste.
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Temos todo respeito e carinho pelo Estado de Pernambuco e pelos demais Estados, mas, na comparação
nacional – e sabe-se da pujança do Estado de Pernambuco, inclusive o Estado do Presidente da República –, o
IDH da Paraíba nesse período saltou de 0,583 para 0,718,
superando, inclusive, o Estado de Pernambuco.
Por tudo isso e algo que o Governador irá esclarecer logo mais é que ative o meu pronunciamento,
nesta tarde, para pedir ao cidadão brasileiro que possa
escutar a Paraíba, que possa verificar o que a Paraíba,
hoje, reconhece de uma administração responsável,
de uma administração séria e compromissada com
aqueles que mais precisam.
Concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Cícero
Lucena, eu interrompo V. Exª para cumprimentá-lo pelo
trabalho que desenvolve aqui, a exemplo do Senador
Efraim Morais, na defesa do seu Estado da Paraíba,
estabelecendo uma interação de eficiência com o Governador Cássio Cunha Lima, e destacar que, embora
à distância, sem viver na proximidade os problemas e
as soluções encontradas para o Estado da Paraíba,
mesmo à distância, eu tenho tido as informações que
vêm de lá, através, principalmente, da comunicação via
internet. São informações reveladoras da competência
e da qualidade do Governo de Cássio Cunha Lima, do
nosso Partido, o PSDB, na Paraíba. V. Exª traz números incontestáveis que revelam a evolução, com todas
as dificuldades próprias de um Estado encravado no
Nordeste do País, dificuldades que todos nós conhecemos, que reconhecemos. Apesar de todas essas
dificuldades, uma administração competente faz com
que o Estado evolua e alcance índices de desenvolvimento superiores àqueles a que nós vínhamos assistindo até então. Portanto, Senador Cícero Lucena, os
cumprimentos a V. Exª, como representante da Paraíba,
e os cumprimentos calorosos ao Governador Cássio
Cunha Lima, que, nós sabemos, vive agora um momento difícil, um momento delicado, mas que realizou
e vem realizando uma grande gestão. Nós desejamos
que ele possa continuar até o final do seu mandato,
desenvolvendo uma gestão competente, como vem
fazendo, a favor do povo da Paraíba.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Muito
obrigado, Senador Alvaro Dias.
Senador Presidente Efraim Morais, estou encerrando, mas, se me permite, concederei um aparte ao
Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – O Presidente
é uma pessoa sensível, sempre se mostrou carinhoso
para com a minha pessoa e tenho certeza de que não
vai criar problema por um minuto. Meu caro Senador,
primeiro, eu quero parabenizá-lo. Eu acho que é digno
aquilo que você faz, a postura que você toma, mostrando

211

Novembro de 2008

ao seu povo o seu compromisso com o povo da Paraíba,
mostrando ao povo da Paraíba a sua honestidade para
com a Paraíba, mostrando ao Governador da Paraíba
a sua lealdade ao Governador da Paraíba. Por isso, eu
tenho dito que me orgulho de ser seu amigo.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Obrigado.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Você hoje, nesta
tarde, Senador, demonstra o seu caráter, mostra, mais
uma vez, o seu caráter, por isso quero parabenizá-lo.
Eu o estava escutando atentamente, aqui, e me colocando no seu lugar.Eu faria a mesma coisa que V. Exª
está fazendo aí, mesmo porque V. Exª tem razão em
tudo que disse. Precisamos nós, Senador – ouça o que
lhe estou dizendo hoje –, nesta Casa, imediatamente, discutir a reforma política. Imediatamente discutir
a reforma política! O povo escolheu, o povo decidiu, o
povo quer. Não se admite... Eu tenho certeza de que
o Ministro vai recuperar a verdade. Não tenho dúvida
disso, de que o Ministro vai recuperar a verdade. Pode
errar também, pode errar, mas é necessário, é urgente,
urgentíssimo que a gente possa discutir, nesta Casa, a
reforma política. Que não seja neste ano – tudo bem,
está acabando –, mas que, para o ano, a gente inicie
o primeiro semestre com a reforma política, com as
reformas que o País precisa e que parece já estão chegando da Câmara. Que este Senado abra uma ampla
discussão em torno desses dois temas. Mais uma vez,
meus parabéns pela postura de V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Muito
obrigado, Senador Mário Couto.
Sr. Presidente, eu pediria que fossem registrados
nos Anais da Casa todos os planos de cargo e carreira,
com as respectivas datas em que o Governador Cássio
Cunha Lima os apresentou e implantou no nosso Estado,
e o mais recente, que foi votado na Assembléia e ainda
não sancionado pelo Governador Cássio, embora tenha
sido debatido, discutido, e para o qual já havia previsão
orçamentária para 2009, porque esse é um trabalho
construído em todo esse período, para que aqueles
que queiram, por meio da oportunidade de escrever na
imprensa, de falar na Imprensa possam ter uma fonte verdadeira, honesta para que, conseqüentemente,
possam fazer seus artigos e seus comentários com a
verdade que o povo paraibano clama, e que reconhece no Governador Cássio quem mais fez pelo servidor
público estadual da nossa querida Paraíba.
Meu muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art.210, inciso I
e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Senador Cícero Lucena, inicialmente pediria a V. Exª,
na condição de paraibano que sou e representante daquele povo ao lado de V. Exª nesta Casa, permissão
para subscrever o seu pronunciamento na íntegra, por
que V. Exª faz uma radiografia da Paraíba. Se voltássemos a 2002, mais precisamente ao início de 2003,
quando o Governador Cássio iniciou o seu mandato,
lembraríamos que éramos oposição – ele venceu duas
eleições para chegar ao Governo. Era Governador da
Paraíba, inclusive, disputando comigo uma vaga nesta
Casa, o nosso companheiro de Bancada, o Senador
José Maranhão. Venceu no primeiro e no segundo turnos o seu candidato. Nós, na oposição.
Recebemos o Governo com salários atrasados, 13º
salário sem ser pago e muitas outras coisas de que o Brasil
todo tem conhecimento, principalmente a Paraíba.
Veio outra eleição, a de 2006, quando o Governador Cássio ganhou nos dois turnos, desta feita do
Senador José Maranhão.
O Brasil precisa entender que o povo da Paraíba
nos colocou no Governo por esse período, e o Governo é este que V. Exª mostra, e não aquele que tentam
mostrar ao Brasil.
Além do mais, hoje, temos uma missão nesta
Casa: continuarmos unidos, lutando pela Paraíba e
pelos paraibanos. E acreditamos na Justiça: que o Supremo ainda possa rever essa situação. Mas o mais
importante é dizer que a Paraíba, hoje, não aceita a
decisão de alguns irem para o Governo por força de
decisões jurídicas. E o povo paraibano, que deu mais
de um milhão de votos ao Governador Cássio, não
aceita, não entende e entra num processo de temeridade daqui para frente.
Mas vamos continuar juntos defendendo os interesses da Paraíba, porque é tão nobre ser Governo
quanto Oposição. Mas Oposição sendo ela colocada
pelo próprio povo; Governo pelo povo, e não contrariando a decisão do povo.
Parabéns a V. Exª.
Subscrevo o pronunciamento de V. Exª com a
maior satisfação, e peço permissão a V. Exª para que
isso aconteça.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Concedo a palavra pela ordem, ao Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para encaminhar
à Mesa requerimento de informações em que indago do
Ministério da Saúde sobre a existência ou não de ações
visando ao atendimento de portadores de Hepatite C.
Faço aqui uma série de perguntas – 14 perguntas –, e
imagino que elas devam ser respondidas com urgência,
porque isso está virando uma epidemia no País.
Encaminho também, para publicação em sua inteireza nos Anais da |Casa, os seguintes pronunciamentos:
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Editorial do dia 24 de novembro deste ano, do
Diário do Amazonas, intitulado “Dependência energética e ausência de diálogo”, em que o Presidente
da Associação Amazonense de Municípios, o Sr. José
Thomé Filho, declara que as políticas de educação,
saúde e geração de emprego já estão afetadas e que
o problema pode agravar-se com o aumento médio de
20% nas contas de eletricidade.
Do mesmo modo, matéria publicada no jornal Amazonas em tempo, entrevista concedida pela professora
Maria da Penha ao jornalista Orlando Farias. Ela deu
nome a essa Lei que protege a mulher e que precisa ser,
na prática, uma Lei de proteção à mulher. As mulheres
continuam sendo muito agredidas neste País.
E, finalmente, outro editorial da edição de domingo, dia 23 deste mês, publicado pelo jornal Diário do
Amazonas, intitulado “Uma notícia que envergonha o
Amazonas”. O Amazonas é o antepenúltimo – apesar
da renda fabulosa que ele propicia à Zona Franca de
Manaus, mas a corrupção estadual é avassaladora – no
Enem, o antepenúltimo; fica na frente apenas de Alagoas, que o Governador Teotonio Vilela encontrou em
situação dificílima, e do Piauí. E é o último pelo Índice
de Desenvolvimento Familiar (IDF). Não se justifica. Só
mesmo incompetência e corrupção justificam algo parecido com isso. Incompetência e corrupção são artigos
que sobram no Governo do Sr. Eduardo Braga.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO(PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs Senadores, solicito que seja consignado nos Anais
da Casa o editorial da edição de ontem, dia 24 deste
mês de novembro de 2008, do Diário do Amazonas,
intitulado
“Dependência energética e ausência de diálogo”.
Trata de assunto muito sério para meu Estado:
o problema do abastecimento de energia elétrica. O
presidente da Associação Amazonense de Municípios,
José Thomé Filho, já declarou que as políticas de educação saúde e geração de emprego estão afetadas. E
o problema pode agravar-se com o aumento médio de
20% nas contas de eletricidade.
O jornal assinala que o Amazonas depende muito
do óleo diesel para manter as cidades em funcionamento e não se procura, seriamente, fontes alternativas de energia elétrica. Trata-se, pois, de alerta que
merece figurar em nossos Anais.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGILÍO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em sua edição do último domingo, dia 23
de novembro de 2008, o jornal Amazonas em Tempo
publicou, com merecido destaque, de página interna,
entrevista concedida pela professora Maria da Penha
ao jornalista Orlando Farias. Ela fala sobre a mudança
que a lei que tomou o seu nome vem trazendo para a
vida das mulheres, que agora se sentem encorajadas
a não mais suportar violências praticadas por maridos.
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Pela importância do depoimento, sobretudo por essa
luta constante que temos de travar em defesa das mulheres, solicito que a entrevista seja inscrita, na íntegra,
nos Anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, trago aqui, solicitando que seja inscrito
nos Anais da Casa, o editorial da edição de domingo,
dia 23 deste mês de novembro de 2008, do Diário do
Amazonas, intitulado “Uma notícia que envergonha
o Amazonas”.
O título bem expressa nossa indignação, de amazonenses que vêem a má administração estadual, aliada à grossa corrupção e irregularidades, que eu não
me canso de denunciar.
A que se refere o editorial? A notícia da Agência
Estado, reproduzida pelo próprio Diário do Amazonas,
segundo a qual o assistencialismo público, equivalente
a pouco mais do que uma esmola social, mais o baixo índice de trabalho assalariado e mais a baixíssima
escolaridades fazem do Amazonas “o Estado com a
pior situação de miséria”.

229

Novembro de 2008

E o jornal observa que essa notícia, vergonhosa
para o Estado, sai na mesma semana em que a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) pôs o Amazonas num dos piores lugares no País.
Campeão em miséria e em má escolaridade –
essa é a conquista da desastrada, incompetente e
desonesta administração do Estado. E não decorrem
de falta de dinheiro, porque a arrecadação de impostos bate recordes a cada mês. Falta, sim, é vergonha
da parte do governo do Estado!
Era o que tinha dizer, juntando a estas breves
palavras o texto do editorial.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª.
Defiro a solicitação do Senador Cícero Lucena,
relativa à inserção nos Anais da Casa dos gráficos citados por S. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles, como Líder do PP.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – São constantes, Presidente, as declarações do Ministro da Previdência
Social de que a Previdência é deficitária, de que a
situação dos aposentados hoje é reflexo do déficit
da Previdência.
O País inteiro, Presidente, fica na dúvida sobre
quem fala a verdade. Por isso, estou encaminhando
requerimento, e já fazendo base para uma futura CPI,
caso isso não seja esclarecido, com base no §2º do art.
50 da Constituição Federal, combinado com os arts.
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
nos seguintes termos:
Apresento requerimento de pedido de informações ao Ministério da Previdência Social, no sentido de
que informe a este Poder sobre qual o real montante
da dívida ativa e administrativa do INSS, assim como
a relação de seus principais devedores.
A Nação quer saber, Presidente; a Nação quer
saber com urgência quem deve à Previdência. Por que
a Previdência está com déficit? Quais são os devedores da Previdência? A Nação vai saber! Se o Ministro
não informar este meu requerimento, vou divulgar os
dados por conta própria. Estou tendo cautela, Presidente, pois quero informar dados oficiais do Ministério.
Espero que o Ministro responda a este meu ofício de
pedido de informações. E mais: quais os procedimentos judiciais e administrativos adotados pelos órgãos
competentes do Governo para cobrança da referida
divida, ou seja, se só estão passando a mão na cabeça dos devedores ou se estão acionando os devedores na Justiça? Porque a informação que nos chega
é que eles não estão sendo cobrados até a presente
data, Presidente.
Por isso, peço que a Presidência encaminhe ao
Ministro este meu pedido de informações, e que o Ministro nos informe.
Vamos esperar pacientemente que o Ministro
nos possa informar.
Muito obrigado, Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
César Borges 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Agradeço ao Senador Mário Couto.
Aguardo o requerimento de V. Exª, para que possamos dar-lhe encaminhamento regimental.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.493, DE 2008
Com base no que preceitua o § 2º, do Art. 50,
da Constituição Federal, combinado com os artigos
215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
apresento Requerimento de Pedido de Informações
ao Ministério da Previdência Social, no sentido de que
informe a este Poder sobre qual o real montante da
dívida ativa e administrativa do INSS, assim como a
relação de seus principais devedores; e quais os procedimentos judiciais e administrativos adotados pelos
órgãos competentes do Governo para a cobrança da
referida dívida, até a presente data.
Justificação
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Diante da falta de clareza e posicionamento dicotômico dos órgãos oficiais responsáveis pela Previdência Social, no que concerne à divulgação dos reais valores da dívida previdenciária, assim como, dos
principais responsáveis por referido déficit, somados
à instabilidade social gerada por referido fato e a cobrança constante da população brasileira que clama
pela adoção de medidas concretas no combate à prática de sonegação fiscal, é que se justifica o presente
Requerimento de Pedido de Informações.
O Tribunal de Contas da União – TCU, no ano de
2006, estimou que a sonegação no INSS era de 300/o
da receita e que a dívida cresce a uma taxa de 24%,
enquanto a recuperação de crédito é baixissima, de
apenas 0,58%. Uma Auditoria realizada pelo TCU no
INSS detectou que a baixa recuperação dos créditos
do órgão, inscritos em dívida ativa, decorre, principalmente, da falta de estrutura da Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS e, para a recuperação de
créditos de grandes devedores, como os superiores a
R$1 milhão de reais, há em todo o País somente 46
procuradores federais, com atribuição de, prioritariamente, cobrar judicialmente essas dívidas.
O ministro do TCU, Ubiratan Aguiar, relator do
processo, afirmou que essa estrutura tem se revela-
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do insuficiente para a realização da cobrança judicial
eficiente, eficaz e efetiva dos grandes devedores que,
quase sempre, são defendidos por notáveis escritórios
de advocacia, com estruturas organizacionais bem
superiores à da procuradoria, que conta com divisões
exclusivamente voltadas para a recuperação desses
créditos. Imperativo torna-se observar que o relatório
da própria procuradoria estimou, à época, que, para
acompanhamento dos mais de 15 mil grandes devedores do INSS, seriam necessários cerca de 460 procuradores federais, em vez dos 46 existentes, além da
criação de mais 18 novas divisões nos estados onde
inexistem.
O TCU observou, ainda, que mais de 85% da dívida ativa do INSS, em torno de R$96 bilhões, valores
referentes a agosto de 2004, estão concentrados em
pouco mais de 6% dos inadimplentes, correspondendo
a 15.152 grandes devedores. Desse total, porém, as
divisões de cobrança patrocinavam prioritariamente a
cobrança judicial de apenas 1.500 grandes devedores,
o que demonstra que a estrutura desses órgãos se
mostra incapaz de atuar na atual demanda.
Diante disso, o Tribunal de Contas da União se viu
obrigado a recomendar ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão que priorizasse a autorização de
concursos públicos para o cargo de procurador geral.
Recomendou, também, à Advocacia-Geral da União –
AGU, que promova a redistribuição dos procuradores
federais entre as unidades jurídicas, levando em conta
a carga de trabalhos desses profissionais, bem como,
avalie a lotação dos procuradores nas divisões de cobrança de grandes devedores, de forma a possibilitar
a expansão de suas regionais.
Por outro lado, a AGU informou que a arrecadação
dos créditos previdenciários por via judicial em 2005 foi
de R$4,9 bilhões, 34,68% superior ao total arrecadado
em 2004, quando foram cobrados R$3,641 bilhões. A
meta de 24% para o ano ultrapassou em mais de 12%.
O valor corresponde à soma dos débitos inscritos na
dívida ativa do INSS (R$2,536 bilhões), dos depósitos judiciais (R$1,197 bilhões) e das execuções fiscais
trabalhistas (R$1,169 bilhões).
Entre os fatores que determinaram o aumento
da arrecadação, a Coordenadoria-Geral de Matéria
Tributária – CGMT destacou a atuação concentrada
na cobrança judicial às empresas com dívidas acima
de R$1 bilhão, consideradas “grandes devedores”. Isto
porque as dívidas mais altas estão concentradas em
um grupo menor. Este grupo, no período em questão,
era formado por 17.750 empresas com uma dívida total
de R$123,677 bilhões, enquanto que outras 226.133
devem R$18,224 bilhões.
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Diante das considerações apresentadas e, com o
intuito de esclarecer a população sobre os programas,
ações, investimentos e resultados do Governo quanto
à recuperação da dívida previdenciária, é que justificamos o presente pedido de informações.
Sala das sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Mário Couto.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR–
BA) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
Sem mais perda de tempo, concedo a palavra ao
nobre Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero referir-me ao Aeroporto do Galeão, do Estado do Rio de Janeiro.
A meta do Governo do Rio de Janeiro visa à consolidação do Aeroporto do Galeão como concentrador
de rotas e vôos internacionais e pelo adensamento
dos vôos nacionais, com prioridade as ligações com
as capitais.
A divisão de demanda, proposta pela Anac, numa
cidade com as características do Rio de Janeiro, segue na contramão da estratégia de atração de vôos
do exterior para o Galeão.
O Santos Dumont, em 2003, estava na posição
de principal aeroporto do Estado, atendendo 5,38 milhões de passageiros, que se destinavam a São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e várias
outras cidades. O preço dessa aventura foi que o Rio
passou da condição de distribuidor de tráfego aéreo
para a posição de alimentador de aeroportos localizados em outros Estados, notadamente em São Paulo, o
que quase inviabilizou o Galeão, então transformado
em aeroporto fantasma, com apenas 4,61 milhões de
passageiros.
Ao término de 2004, ficou configurada uma estratégia comum do Estado do Rio, da Prefeitura e do
DAC, de retornar vôos ao Galeão, restringindo o uso
do Santos Dumont. Pouco tempo depois, Minas Gerais, em conjunto com o DAC, seguiu o exemplo carioca, restringindo o uso do Aeroporto da Pampulha.
Lamentavelmente, em São Paulo, as restrições não
foram implantadas, mesmo tendo sido publicada uma
portaria federal prevendo o modelo para a utilização
de sua Área Terminal. O resultado foi que Congonhas
passou a ser superutilizado, alcançando, em 2006, o
volume de 18,4 milhões de passageiros/ano e o posto
de maior aeroporto do País em volume de passageiros
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– assunto cujo triste resultado não demorou a aparecer,
com lamentáveis e trágicas conseqüências.
Importante lembrar, Sr. Presidente, que, na maioria dos países, um aeroporto internacional atende a
uma grande região e não apenas a uma cidade. Ao
Galeão e ao Rio interessam passageiros de Minas
Gerais, Goiás, Espírito Santo, Brasília e de muitas
outras cidades, pois só assim alcançaremos o volume
necessário de operações internacionais. A estratégia
de priorizar o Aeroporto do Galeão foi uma decisão
histórica conjunta do Estado e da Prefeitura, que se
uniram em torno da defesa da economia do Rio de
Janeiro. O acerto dessa decisão veio em seguida,
com a aceitação e a incorporação da tese pelo então
DAC, que viu ali a chave para reorganizar o uso dos
aeroportos centrais.
O galeão passou de 4,61 milhões de passageiros/
ano, em 2003, para 10 milhões, segundo estimativas,
em 2008, comprovando o acerto do reordenamento
do uso dos aeroportos. Além disso, são visíveis pelos
usuários a abertura de novas freqüências e linhas nacionais e internacionais e a maior movimentação de
cargas aéreas internacionais, com reflexos positivos
nos cofres estaduais.
Na operação de resgate do Aeroporto do Galeão, milhares de empregos foram salvos, não só os
de trabalhadores que giram na órbita do aeroporto mas
também dos que dependem diretamente da existência de um eficiente aeroporto internacional, qual seja
toda a cadeia do turismo e dos negócios do Estado
do Rio, que estavam assistindo a uma transferência
sistemática de vôos e de empregos para outras cidades, principalmente para São Paulo, com aeroportos
internacionais que lá existem.
Quanto à localização do Galeão, caberia destacar sua relativa proximidade dos centros econômicos
da cidade do Rio, o que faz com que seja comprovadamente um dos grandes aeroportos mais centrais
do mundo. Evidentemente, Sr. Presidente, melhorias
sempre são necessárias. O Estado e a Prefeitura têm
planos de suprir deficiências no Galeão.
Entendemos, pois, ser muito acertada a posição
do Governador do Estado, Sérgio Cabral, de procurar
restringir o uso do Aeroporto Santos Dumont e de querer uma solução estável e de mercado para o Galeão,
que deve ter uma administração independente, no nível
das melhores do mundo, o que pode perfeitamente vir
por sua concessão à iniciativa privada. Interessados
não faltam, visto que houve manifestações de interesse
dos maiores grupos internacionais de administração
aeroportuária.
Sr. Presidente, para terminar, queria apenas ressaltar a administração hoje incompetente da Anac. A
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diretora da Anac é incompetente, pretensiosa, audaciosa, violenta, não somente com os seus funcionários, e está trazendo grandes prejuízos ao Estado do
Rio de Janeiro. Aqui, como Senador do Estado, faço
um apelo ao grande, ao ilustre Ministro que honra o
cenário político do País Nelson Jobim para olhar para
a Anac. Hoje estou convencido de que a presidenta
que lá colocaram não tem competência e equilíbrio
emocional mínimo para dirigir uma agência de tal
importância.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Nós que agradecemos, Senador Francisco
Dornelles, o seu pronunciamento.
Dentro da praxe de alternância de oradores, concedo a palavra, como orador inscrito, ao nobre Senador Papaléo Paes, por permuta com o Senador Neuto
de Conto.
Com a palavra, por dez minutos, o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive
oportunidade, anteriormente, de me pronunciar, neste
plenário, a respeito dos resultados das eleições municipais no meu Estado, o Amapá. Naquela ocasião,
tratei especificamente da atuação do meu Partido, o
PSDB, no pleito deste ano. Seja diretamente, seja por
meio de coligações, o PSDB teve participação significativa e vitoriosa em meu Estado, conforme pude
comprovar. Não havia nenhum Prefeito do PSDB no
Amapá; agora, há dois Prefeitos entre os 16 Municípios e mais uma Vice-Prefeita. Como Partido coligado,
Senador Mário Couto, elegemos os Prefeitos de diversos outros Municípios, inclusive da Capital, Macapá, e
ainda aumentamos o número de Vereadores, em todo
o Estado, em 50%.
Quero dedicar meu discurso, Sr. Presidente, a
outro tipo de vitória que o PSDB vem conquistando
nas Prefeituras e nos Governos estaduais: a vitória
da boa administração, a vitória do saneamento das
contas públicas, a vitória do aumento da qualidade
de vida da população, a vitória dos bons investimentos em infra-estrutura e em saúde, em educação e
em desenvolvimento. É a isso que quero me dedicar
neste discurso.
Embora não seja o campeão em número de Prefeitos e de Governadores brasileiros, o PSDB comanda algumas das principais cidades e Estados do País,
sempre com referências elogiosas tanto dentro quanto
fora do Brasil, um reconhecimento que, não raro, se
converte em prêmios concedidos por instituições reno-
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madas como Organização das Nações Unidas (ONU)
e Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco).
José Serra, Governador do Estado de São Paulo,
um dos mais destacados membros do nosso Partido,
vem administrando o Estado mais rico do País com mão
de gênio. Os números do investimento em São Paulo,
Senador Mário Couto, por exemplo, são impressionantes. Serra está investindo mais no Estado do que o Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC) está investindo
em todo o Brasil. Em 2007, José Serra destinou R$9
bilhões às obras do Estado, R$1 bilhão a mais que o
PAC, um Programa do Governo Federal que, é claro,
tem muito mais dinheiro e que investiu R$8 bilhões. Nos
primeiros dez meses de 2008, a diferença ficou ainda
maior: Serra investiu R$12,7 bilhões, ao passo que o
PAC, do Presidente Lula, investiu R$8,2 bilhões.
José Serra vem conseguindo esses resultados
com uma receita que não é novidade, mas que demanda coragem de quem a adota. Ele controla as
despesas do Estado com mão-de-ferro, corta gastos
onde é possível e conseguiu elevar as receitas sem
aumentar os impostos. Tomou ainda cinco medidas
que lhe renderam quase R$20 bilhões adicionais para
investir, entre elas a licitação da concessão do trecho
oeste do Rodoanel e a venda à Nossa Caixa da folha
de pagamento do funcionalismo estatal.
Além disso, Serra instituiu um sistema de política
salarial que leva em conta os resultados obtidos pelos
servidores em suas áreas de atuação. Os servidores
da área de educação, por exemplo, serão remunerados de acordo com os resultados: se os alunos estão
aprendendo, os professores vão ter uma remuneração
referente ao aprendizado desses alunos. Logicamente,
a realidade dessa remuneração adicional incentiva o
professor a imprimir qualidade, atenção e responsabilidade para com seus alunos.
Senador Alvaro Dias, concedo um aparte a V.
Exª, com muita honra.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Papaléo Paes, o pronunciamento de V. Exª é oportuno
não por que destaca os feitos de um Governador do
nosso Partido, mas por que busca um instrumento formidável para o julgamento, que é o da comparação.
V. Exª busca parâmetros, estabelece um comparativo
entre o desempenho executivo do Governo Federal e
o do Governo de São Paulo e mostra a diferença que
há. De um lado, está o Governo Federal, com toda
a pirotecnia que constantemente empreende para
destacar o anúncio de obras megalomaníacas. Mas
a execução orçamentária é pífia, os resultados são
insignificantes se comparados com o anúncio, com
o momento do anúncio. O momento de inauguração
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da obra, comparado com o momento do anúncio da
obra, estabelece uma distância incrível. O Governo de
São Paulo é diferente. Sem pirotecnia, sem divulgação
excessiva, o Governador vai superando etapas e demonstrando toda a sua competência como executivo
e como planejador, competência essa, aliás, já conhecida. Senador Papaléo, interrompendo seu brilhante
discurso, gostaria de dizer que o Serra é um executivo bem-sucedido por que sabe escolher. Esta é uma
das qualidades do executivo: escolher bem e delegar.
É o que faz José Serra com muita competência e eficiência: escolhe bem sua equipe e delega, para que
as coisas aconteçam realmente. A maior angústia de
quem governa é a angústia de anunciar, de idealizar e
de ordenar, e as coisas não acontecerem por falta de
competência de gerenciamento e de execução. Não
ocorre isso com José Serra. E é exatamente por isso,
Senador Papaléo Paes – veja como o povo entende
–, que Serra é hoje o favorito de todos os candidatos,
desde o processo de redemocratização do País, dois
anos antes das eleições. Desde que retornamos ao
processo de eleições diretas no Brasil, nunca houve
um candidato à Presidência da República, dois anos
antes das eleições, com favoritismo destacado, como
ocorre hoje com José Serra. Parabéns a V. Exª pela
escolha do tema! Evidentemente, estou solidário ao
discurso de V. Exª. Nossos parabéns também ao Governador José Serra, pela excepcional administração
que vem realizando em São Paulo!
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Alvaro Dias, falo sobre esse Governo do PSDB exatamente por que serve como exemplo até para o Governo
Federal se orientar no sentido da composição de seus
assessores e da execução das obras e não exagerar
no momento em que faz suas propagandas, porque o
povo vê isso. O que caracteriza o Governo José Serra
é exatamente a seriedade com que ele administra.
Confesso a todos que eu já havia mantido muitos
contatos formais com o Governador José Serra, mas,
depois de contatos mais próximos, em que tivemos a
oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e de conhecer todo o seu trabalho, pude perceber que ele é
um homem inteligentíssimo e muito competente. Falo
como médico, porque acredito que o período em que
ele foi Ministro da Saúde tenha sido o período em que
a saúde foi administrada com mais sabedoria e objetividade. É um homem competente, inteligente, obstinado. É um capataz, porque observa de perto as obras
que o Estado realiza. O que me impressionou muito
também é que, se eu não tivesse preparo sobre o meu
Estado, ele teria me colocado em dificuldades, porque
ele sabe, e demonstrou que sabia, números sobre o
Estado do Amapá, o que realmente me surpreendeu.
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Senador Alvaro Dias, temos de falar do PSDB com
orgulho, porque, em nossos quadros, há Governadores e Prefeitos que realmente mostram o que o PSDB
quer para continuar a dar rumo a este País.
Em Minas Gerais, há outra administração do
PSDB, e Aécio Neves não fica atrás em termos de bons
resultados para o Estado. Nem mencionarei o saneamento radical das contas públicas mineiras nesses seis
anos de Governo do PSDB em Minas. Aliás, essa vem
se tornando uma das marcas registradas das administrações do PSDB em todo o País. Mencionarei apenas,
senhoras e senhores, a pesquisa recente do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostra
que Minas Gerais registrou o melhor desempenho do
País no nível de emprego industrial. A indústria mineira registrou um aumento anual de 5,2% no número de
empregados assalariados entre setembro de 2007 e
o mesmo mês de 2008, um percentual bem superior
à média do País, que foi de 2,2%. No mesmo período,
o valor da folha de pagamento real dos trabalhadores
da indústria de Minas Gerias registrou aumento de
12,1% contra 7,9% da média do País. Aécio Neves
está consolidando Minas Gerais como um dos principais pólos industriais do País, não apenas em termos
de produção, mas também em termos de qualidade de
vida e de renda dos seus trabalhadores.
Sr. Presidente, Curitiba, há algum tempo, é uma
cidade modelo para o País em vários quesitos, como,
por exemplo...
(Interrupção do som.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço a
V. Exª, Sr. Presidente, se puder, que me conceda alguns minutos, para que eu possa concluir meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Está concedido o tempo a V. Exª, Senador
Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Repito: Curitiba, há algum tempo, é uma cidade modelo para o País em vários quesitos, como, por
exemplo, o transporte público. A administração de
nosso companheiro de Partido, o Prefeito Beto Richa
– reeleito com a expressiva marca de 77% dos votos
–, prioriza a área social, particularmente a educação e
a saúde, fornecendo aos demais Municípios brasileiros
um exemplo de como gerenciar a cidade.
Curitiba foi considerada, segundo pesquisa da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a capital com mais elevada qualidade de vida do
País. A cidade tem taxas reduzidíssimas de mortalidade infantil e de analfabetismo, tem uma saúde pública
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reconhecida pelo Banco Mundial como a melhor do
País e, nos últimos dois anos, conquistou o primeiro
lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador do Ministério da Educação que
avalia a qualidade dos alunos das escolas públicas
brasileiras.
O reconhecimento não vem só de entidades brasileiras. A Prefeitura de Curitiba recebeu, em setembro,
o Prêmio de Alfabetização Associação Internacional
de Leitura da Unesco, concedido em Paris. Curitiba
recebeu o prêmio pelo programa Alfabetização com
Saúde, por meio do qual as unidades de saúde do
Município se transformaram, à noite, em salas de alfabetização de adultos, combinando, de forma genial,
saúde e educação.
Senador Mário Couto, poderia citar aqui a administração do Governador Cássio Cunha Lima, na
Paraíba, mas prefiro subscrever tudo o que falou o
Senador Cícero Lucena, ainda há pouco, referindo-se
à administração Cássio Cunha Lima. Cícero Lucena
formalizou aqui uma verdadeira definição do Governo
Cássio Cunha Lima, que subscrevo.
Encerro este meu passeio pelas bem-sucedidas
administrações do PSDB, Sr. Presidente, com uma
referência ao Rio Grande do Sul, governado por Yeda
Crusius, nossa companheira de Partido. Depois de dois
anos iniciais conturbados, a Governadora, finalmente,
conseguiu dar a volta por cima e está conseguindo
mostrar o melhor do seu trabalho à frente do Estado. A Governadora Yeda Crusius está conseguindo,
em tempo recorde, algo que parecia impossível: retirar o Rio Grande do Sul do vermelho. Nos três anos
anteriores à sua posse, o Estado amargava déficits
anuais de cerca de R$1 bilhão. Em janeiro de 2007, a
Governadora assumiu um Estado que devia 2,4 vezes
sua arrecadação anual, a pior situação entre todas as
Unidades da Federação. Neste ano, a Governadora
fechará o caixa do Estado com um déficit de apenas
R$200 milhões. Para o ano que vem, a meta é a de
zerar o déficit do Rio Grande do Sul. É claro que um
saneamento de contas dessa magnitude envolve sacrifícios. Os investimentos do governo foram praticamente paralisados nesses dois anos, e os servidores
estaduais não tiveram reajustes. As perspectivas para
o ano que vem, porém, são animadoras, já que as contas já estão praticamente regularizadas. Já se fala, por
exemplo, em investimentos da ordem de R$1,2 bilhão
em infra-estrutura, em segurança pública, em saúde
e em educação, contra os R$40 milhões que foram
investidos em 2008.
Sr. Presidente, as capitais e os Governos estaduais administrados pelo PSDB são modelos de boa
prática administrativa e gerencial. Sem descuidar da
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área social e do bem-estar da população, nossos companheiros de partido estão destacando-se por governos contabilmente responsáveis e por contas públicas
saneadas e transparentes. Faço votos de que esse
modelo se reproduza pelo maior número possível de
Estados e de Municípios, pelo bem da Administração
Pública brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Obrigado, Senador Papaléo Paes.
Pelo princípio da alternância implantado nesta Casa, concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao nobre Senador Paulo Paim, pelo período
de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, informe a posição em que estou inscrito para
falar pela Liderança da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – V. Exª é o próximo pela Liderança. Pela alternância, haverá ainda um orador inscrito e depois V.
Exª, pela Liderança.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador César Borges, vou pedir a V. Exª
a mesma tolerância que teve com os outros oradores,
pois vim à tribuna hoje com o objetivo de ler, na íntegra, um artigo que recebi da professora do Instituto de
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Drª Lena Lavinas. Esse mesmo documento é assinado pelo Diretor de Estudos Macroeconômicos do
IPEA e professor do Instituto de Economia da UFRJ,
João Sicsú.
Esse artigo, escrito com muita competência por
ambos, tanto o economista como a professora, Senador Simon, foi alvo de um bom debate feito pela nossa
amiga jornalista Ana Amélia.
O que diz o artigo?
Os Governos enfrentam e enfrentaram
as crises e as dificuldades das instituições
financeiras se utilizando de diversos instrumentos. Até o momento, foram bem-sucedidos. Os keynesianos aplaudiram as políticas
de resgate das instituições e o enfrentamento das dificuldades no âmbito da economia
financeira porque sabem da necessidade do
sistema financeiro para que haja um bom funcionamento do sistema produtivo.Keynesianos
sabem que o sistema financeiro não produz
um prego sequer, mas sabem também que
sem ele nem sequer um prego será produzido. Muitos, entretanto, aplaudiram os governos simplesmente porque ganham quando o
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setor público privatiza seus ativos ou quando
estatiza as dívidas privadas.
atividade econômica. A hora das O mundo encontra-se numa segunda fase da crise. A
crise saiu do âmbito da economia financeira.
Já contaminou decisões empresariais de investimento e decisões de gasto por parte dos
trabalhadores.
O risco é que haja uma parada súbita
de fluxos monetários e reais. A política fiscal
de gastos deve ser utilizada como estabilizadora da trajetória do crescimento econômico.
Quando o setor privado está gastando de forma intensa, o setor público deve reduzir os
seus gastos. Quando o setor privado ameaça
estancar o seu fluxo de gastos, o setor público deve elevar os seus gastos [como forma
de impulsionar a economia]. Essa fórmula é
velha. Foi ensinada pelo economista que virou fashion, J. M. Keynes. Mas a fórmula keynesiana não se restringe a realizar ou cortar
gastos públicos.
A fórmula relaciona quantidade à qualidade do gasto. Terá maior qualidade aquele gasto
que tem o maior efeito multiplicador na economia. É considerado um gasto de baixa qualidade aquele gasto que se transforma em renda
daqueles que não têm uma alta propensão a
gastar aquilo que recebem, porque tem um
baixo multiplicador. O investimento em obras
públicas contrata vastos contingentes, (elevada quantidade) de trabalhadores que gastam
[naturalmente] tudo o que recebem (alta qualidade). As políticas sociais para Keynes não
são políticas que deveriam estar relacionadas
com os ciclos econômicos. Elas deveriam estar
relacionadas com o objetivo da redução plena
das vulnerabilidades sociais.
Entretanto, dadas as evidentes vulnerabilidades da grande parte da população brasileira, a ampliação da cobertura dos programas sociais, assim como o aumento real dos
benefícios previdenciários e sociais, cujo valor
do salário mínimo é parte integrante, torna-se
nesse momento uma política fiscal de gastos
anticíclica. Em outras palavras, políticas sociais
são indissociáveis de um projeto de desenvolvimento de longo prazo.
Contudo, hoje no Brasil, frente à ameaça de uma crise de parada brusca dos fluxos
monetários e reais, o aprofundamento das políticas sociais cumprirá o objetivo macroeconômico de curto prazo de auxiliar a manutenção
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da rota de crescimento, tal como a política de
investimentos públicos do PAC. Políticas sociais
realizam gastos em volumes consideráveis e
realizam um gasto [que podemos chamar] de
alta qualidade.
Para evidenciar tal assertiva, simulamos
duas dinâmicas diferenciadas de evolução do
valor dos rendimentos do trabalho, aposentadorias e pensões e também benefícios assistenciais, a partir dos dados da Pnad 2007. Na
primeira simulação, limitamo-nos a um reajuste
linear de 12,3% para todos esses rendimentos,
índice obtido tomando-se o INPC acumulado no
período outubro de 2007 a outubro de 2008, e
a inflação futura estimada para 2009 (4,5%). A
segunda simulação envolveu variações distintas para cada tipo de rendimento, levando em
consideração a proposta do governo de elevar
para R$464,78 o valor do salário mínimo em
fevereiro de 2009, bem como a recente decisão [Senadora Rosalba, aqui fala um economista, que é Diretor do Ipea] da Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado que, ao
aprovar o Projeto de Lei nº 58/03, concede
às aposentadorias e pensões até o teto previdenciário, reajuste igual ao do salário mínimo.
Assim, corrigimos esses benefícios previdenciários em 17%, combinando o reajuste de 5%
de 2008 e o previsto em 2009 para o salário
mínimo, acompanhando a decisão da CAS.
Demais valores de remuneração do trabalho
– diferentes de um salário mínimo – foram
reajustados em 14,8% (além de incorporar a
inflação acumulada e a prevista, considerou
1,5% de aumento real médio dos salários observado em 2008 e mais 1% para 2009). Os
benefícios assistenciais foram corrigidos pelo
índice de 12,3%. Porém, dada a importância do
crescimento econômico na geração de novos
postos de trabalho, estimamos, com base na
variação do PIB para 2008 e 2009, a criação
[graças a esse investimento nos aposentados
e pensionistas, Senador César Borges] de
10,2 milhões de empregos. Destes, perto de
55% seriam formais, com remuneração pelo
piso salarial (projeção conservadora, posto
que 92,1% dos empregos criados no decorrer
deste ano estão na faixa de até três salários
mínimos), enquanto os informais receberiam
o valor médio observado em 2007, mas atualizado para 2009, pelo INPC. Na simulação 2,
estes empregos foram distribuídos aleatoriamente centenas de vezes entre os desocupa-
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dos e os trabalhadores precários, até obtermos
uma distribuição média.
O paralelo entre a simulação 1 e a simulação 2 demonstrou que preservar a trajetória
de recuperação do mínimo e atualizar [como
mandou a CAS, em projeto que apresentamos e o Congresso referendou] os benefícios
assistenciais e previdenciários tem retornos
significativos do ponto de vista do consumo
agregado e do bem-estar de toda a população,
contribuindo para manter aquecida a atividade
econômica [no País].
Assim, constatamos que a simulação 2
leva a um aumento importante da renda familiar per capita média nos décimos inferiores
da distribuição, exatamente aqueles cuja propensão a consumir é elevadíssima. É factível
considerar, apoiados em resultados da POF
2003, que até o sétimo décimo da distribuição
tal propensão seja superior a 90%. Ou seja,
70% da população, cerca de 128,8 milhões
de indivíduos, terão um aumento real médio
de sua renda mensal per capita da ordem de
21%, que vai se transformar em mais consumo
[para toda a nossa população]. Isso significa
R$6 bilhões mensais a mais na economia real,
ou R$72 bilhões ao longo do ano de 2009.
Não bastasse o multiplicador do consumo
ser ampliado, haveria uma forte redução da
pobreza, pois o percentual de pessoas vivendo abaixo da linha do Bolsa Família cairia de
17%, registrado na simulação 1, para 13,5%,
resultado alcançado na simulação 2. São 5
milhões a menos de pobres [graças à decisão desta Casa]. Tudo isso é para agora, se
for possível ao Governo governar para superar a crise em prol do emprego e da políticas
sociais responsáveis, no seu escopo, escala
e qualidade, é essa.
Sr. Presidente, termino e quero agradecer muito
ao Ipea na pessoa do diretor e professor João Sicsú,
pelo brilhante artigo, pela análise que foi feita e que
demonstra que é balela, que não é real dizer que aumentar salário de aposentado e de pensionista vai
quebrar a Previdência. Ele demonstra aqui que, em
momento de crise, qualquer país sério vai investir no
mercado interno. Valorizar o salário mínimo, investir no
aposentado e no pensionista significa injetar bilhões de
reais diretamente no mercado de consumo, dinheiro
que, se injetado somente nas mãos dos banqueiros,
não chega ao mercado. Está comprovado.
Pego aqui as palavras do próprio Ministro do Planejamento, em recente entrevista coletiva, que disse:
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“Banqueiro da área privada não é parceiro em época
de crise”. O trabalhador é parceiro, porque tudo aquilo
que ele receber, que é de direito dele, que foi confiscado ao longo dos longos, vai direto para o mercado
interno.
Por isso, Sr. Presidente, fiz o comentário e deixo,
na íntegra, o pronunciamento feito pelo Ipea, demonstrando que o Senado está certo em ter aprovado o fim
do fator, o PL nº 58, que manda recompor os benefícios
dos aposentados pelo número de salários mínimos
que ganhavam na época em que se aposentaram e
que, daqui para a frente, se dê o reajuste nos mesmos
percentuais do salário mínimo.
Fiz questão, Sr. Presidente, de citar essa professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
também o professor e diretor do Ipea, Dr. João Sicsú.
Trata-se de uma tese para os economistas que duvidam que o social é que responde em momento de
crise e não somente manter juro alto e botar dinheiro
na mão de banqueiro.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Senador Paulo Paim, parabenizo V. Exª pelo seu
pronunciamento e pela sua luta, pela qual o Senado
já deu o seu apoio de forma unânime.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
Certeza.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Espero que a luta seja vitoriosa; estará fazendo justiça.
Concedo a palavra ao próximo orador, inscrito
pela Liderança, Senador Mário Couto, Líder da Minoria, pelo tempo de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores quero inicialmente dizer da minha
imensa alegria de poder ter aqui, nesta sessão de
quarta-feira, vereadores da minha terra, vereadores da
Ilha do Marajó, Pedro Simon, vereadores da cidade de
Breves, vereadores que me trazem o prazer das suas
dedicações pela terra querida de Breves.
Eu nomino: Djalma Paes é o nosso Vice-Prefeito,
Camilo Neto é o nosso Presidente da Câmara, Vereador Labinho, Vereadora Orquidéa e Vereadora Maria
Melo.
Quero aqui externar, em nome deles e em meu
nome, o nosso abraço fraterno à querida cidade de
Breves, na Ilha do Marajó, a maior cidade da Ilha do
Marajó, com uma população de cerca de 100 mil habitantes.
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Sr. Presidente, ouvi há pouco o nobre Senador
Paim fazer um amplo relato sobre o que recebeu de
técnicos com relação à situação da Previdência.
Este assunto não vai terminar, Senador Jefferson
Praia, a não ser com uma CPI. Já disse aqui, nesta
tribuna, por várias vezes, que desde a minha infância
escuto falar que a Previdência é deficitária, Previdência
deficitária, Previdência deficitária. Não se dá aumento aos aposentados porque a Previdência é deficitária. Primeiro, Senador, é bom que a população saiba
que esta nossa luta não é por aumento nenhum, mas
pelo direito que tem o aposentado, o direito adquirido,
aquilo que tirou do seu salário para pagar o instituto
de aposentadoria que, hoje, não quer reconhecer o
direito dele.
Então, quando se fala que o Presidente Lula não
quer dar aumento aos aposentados, não é nada disso.
O que estamos questionando aqui é o direito adquirido
dos aposentados. Por isso, a nossa angústia em fazer
vigília, em programar uma marcha, agora, em direção
ao Palácio, programar uma nova vigília para terça-feira.
Esta é a nossa angústia. Estamos lutando pelo direito
que tem o aposentado brasileiro. Este negócio de dizer
que o Governo vai pegar os números da Previdência e
falar a verdade, não vai nunca. E não vai nunca porque
o próprio Governo saca dinheiro da Previdência para
outros órgãos. Por que o Governo não me questiona?
Por que o Governo não pega as notas taquigráficas
desta tarde e me questiona quanto a isso? Estou falando aqui claramente: o Governo saca o dinheiro dos
aposentados, o Governo tira o dinheiro dos aposentados e aplica em outros órgãos. E depois diz que não
tem dinheiro para dar o direito dos aposentados. Não
se vai nunca ter a realidade dos fatos, meu Presidente,
o que me leva a pensar numa CPI, e uma CPI séria,
mesmo que ela, a CPI, seja arquivada pelo Governo,
como foram todas até hoje. Todas. O Governo, nesta
Casa, tem a maioria e faz uma ditadura política dentro deste Senado e dentro da Câmara. Mas vai servir
para mostrar à população brasileira por que o Governo
não quer proteger aqueles miseráveis velhinhos que
estão morrendo à míngua em suas casas, sem direito
a um plano de saúde, Sr. Presidente, sem o direito de
ter nas suas geladeiras aquilo que, pelo menos, possa lhe alimentar.
O Presidente Lula não tem a menor sensibilidade.
O Ministro, com a cara de Amélia, vem para cá. Já é a
quarta vez que o Ministro diz que vem. Hoje, a desculpa do Ministro é que tinha uma outra reunião e que só
poderia vir às 17 horas. Vai trazer uma proposta. Que
não venha o Sr. Ministro com propostas ofensivas a
nós. Que não venha!
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Se vier com propostas ofensivas a nós é melhor
não vir, porque vai ouvir deste Senador. Se vier com
propostas mesquinhas, vai ouvir deste Senador.
O Ministro é a vaquinha de presépio do Lula. Com
tudo o que o Lula diz o Ministro concorda, o Ministro
faz. Está fugindo. Marcou às 14 horas e, agora, diz
que vem às 17 horas. Duvido que venha – já disse ao
Paulo Paim. Temos que tomar outro rumo. Mas fiquem
certos, aposentados deste País, fiquem certos, não vamos abrir um milímetro sequer, um milímetro. Vocês,
que não contaram com o apoio de ninguém, vocês que
foram enganados pelo Presidente da República, têm,
neste Senado, Senadores que olham para vocês com a
sensibilidade humana, Senadores que sabem da situação de cada um de vocês, Senadores que reconhecem
que o número de aposentados que morrem neste País
é por falta de assistência do Governo Federal. E isso
eu não aceito. Não consigo entender, isso me dói na
alma. Como é que um Presidente da República, que é
capaz de fazer o Programa Bolsa-Família – está certo
que ele copiou do Fernando Henrique Cardoso, mas
fez –, como é que esse mesmo Presidente não tem a
sensibilidade de olhar para a situação dos aposentados deste País e ainda monta um circo para proteger
as decisões dele aqui neste Senado? Mas haverá de
encontrar pelo caminho Senadores de coragem que
terão aqui, nesta tribuna, o direito de falar o que quiserem. E vão ter de ouvir, vão ter de aturar.
Sr. Presidente, amanhã estaremos aqui anunciando à Nação o resultado da reunião de hoje. Não
acredito que ele venha. Não acredito, mas amanhã
externaremos à Nação nosso próximo passo, Senador
Paulo Paim. Amanhã falaremos à Nação, comandado
por V. Exª, o grande comandante desta causa, o resultado da reunião de hoje. Mas já sabemos qual é: o
Ministro não virá, Senador. Mandará um documento a
V. Exª com migalhas, com migalhas, o que não vamos
aceitar. Os pensionistas e aposentados deste País não
estão de pires na mão, pedindo migalhas; eles estão
querendo os direitos que lhes cabem, aquilo que ao
longo do trabalho, ao longo do tempo tiraram de seus
salários, tiraram do seu suor, para fazer um fundo de
aposentadoria dentro do Instituto, que um Presidente
da República não lhes quer dar o direito.
Não vamos recuar, não vamos recuar! E haveremos de conseguir assinaturas suficientes para abertura
de uma CPI, nem que não dê em nada, nem que se
arquive e jogue no lixo, como fizeram com as outras,
mas vamos esclarecer à Nação quem causou o maior
rombo na Previdência, quem saca dinheiro da Previdência, quais são os fornecedores, quais são aqueles
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que devem à Previdência, as empresas milionárias,
podres, ricas de dinheiro, cheias de dinheiro, que estão devendo ao Instituto, que tiram o direito dos aposentados e pensionistas. Temos que dizer à Nação o
nome das empresas sobre as quais o Governo passa
a mão na cabeça, das quais o Governo diz que não
vê e não cobra as dívidas, mas este mesmo Governo
não dá o direito dos aposentados.
Eu não entendo o Lula, Senador. Não entendo.
Entenda um Presidente que é capaz de dar milhões
de Bolsas-Famílias e é capaz, ao mesmo tempo, de
ver aqueles velhinhos morrendo à míngua. Ele sabe,
Senador, ele sabe que os aposentados estão morrendo
e não os socorre, Senador. Eu não consigo entender
isso. Eu não consigo entender.
Não arredaremos um milímetro, Senador Paulo
Paim, nem um milímetro. Nem um milímetro, Senador
Geraldo Mesquita Júnior, arredaremos dessa causa.
“Ah, mas o ano está encerrando!” Não importa!
Não importa! Vamos entrar em 2009, e a guerra será
a mesma ou maior ainda. Não arredaremos um milímetro da nossa intenção. Só quando conseguirmos
o que queremos, ou seja, o direito dos aposentados,
aí, sim, nós todos haveremos de comemorar juntos,
e o Presidente da República vai, com certeza, bater
na consciência...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Senador Mário Couto, eu pediria a V. Exª um
pouco de compreensão, porque a Mesa já teve o máximo de compreensão com o tempo de V. Exª. Vou
dar dois minutos para que V. Exª possa concluir o seu
pronunciamento.
Muito obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Mário Couto, o senhor me permite quinze
segundos? Vou falar rapidinho. Olhe, esta nossa vigília
é importante não só para perseguirmos o objetivo final,
que é justiça com os aposentados, mas também para
mostrar ao País inteiro que aqui não tem um bando
de irresponsáveis. À unanimidade, o Senado aprovou
as matérias. Aqui não temos uma unanimidade irresponsável. Esta mobilização é importante também para
mostrar ao País inteiro, já que as autoridades fazem
ouvidos moucos a esta fala, que a nossa postura não
é irresponsável e a nossa postulação muito menos, entende? A Nação brasileira tem de perceber que o que
se coloca é uma questão de justiça. Há recursos. Basta
que não se dilapide mais a seguridade social. Sobra dinheiro para a recomposição das aposentadorias, sobra
dinheiro para a queda do fator previdenciário.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois, não,
Senadora.
A Srª. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu gostaria também de reafirmar a nossa posição decidida,
determinada e persistente de caminharmos nesta luta.
Não vamos arrefecer nem, de forma nenhuma, baixar
a cabeça. O Senado está em pé e, realmente, com a
sua dignidade preservada. Se aprovou por unanimidade, é porque todos sabemos a importância e a justiça
desta questão com relação aos brasileiros, Senador
Mário Couto. Não são somente os aposentados, mas
todos os trabalhadores brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Senador Mário Couto, quero alertar V. Exª que
a Mesa tem tido a maior compreensão e já elasteceu
seu pronunciamento pelo menos o triplo do tempo.
Inclusive, não é permitido aparte no horário da Liderança, mas abri uma exceção. Já houve dois apartes,
vou dar-lhe mais dois minutos, mas espero que V. Exª
possa concluir, neste tempo exatamente dos dois minutos, para que possamos dar oportunidade a outros
Senadores. Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senadora
Rosalba, quero parabenizá-la pela sua postura e dizer
que a Frente Parlamentar de Proteção aos Aposentados criada neste Senado se orgulha de ter V. Exª junto
com a gente. Meus parabéns! Com certeza absoluta,
não vamos arredar um milímetro desta posição.
Eu gostaria de ouvir o Senador Paulo Paim. Senador, vamos dividir: um minuto para V. Exª e um minuto para eu encerrar.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mário Couto, cumprimento V. Exª, que está nessa Frente
Parlamentar em Defesa dos Aposentados, só vou usar
um minuto, vou dar apenas um dado a mais. Fui atrás
dos dados deste ano, 2008. Só no primeiro semestre
de 2008, sabe qual é o superávit da seguridade social?
Trinta e oito bilhões e quatrocentos milhões de reais.
Pedi que fizessem a projeção. Sabe qual é a previsão
do superávit para 2008? Oitenta bilhões de reais.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E aí o
Governo... Não adianta mais colocar números, sabe,
Senador Paim. A coisa é clara. É má vontade, má
vontade política. É isso que não entendo! É isso que
não entendo! Com é que a sensibilidade do homem,
Mão Santa, pode criar milhões de bolsas-famílias e,
paralelamente a isso, deixa milhares e milhares de
aposentados morrerem à míngua. Isso é que não entendo, Mão Santa! Não dá para entender! Será que é
porque a bolsa-família é um a atividade política, politiqueira? Será?
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Mão Santa, vamos mandar sempre a notícia ao
Presidente Lula. Os aposentados são velhinhos, mas
votam também, Presidente. Os aposentados votam
também. Hoje, no Brasil, são 26 milhões, Presidente
Lula. Eles votam também. Se é para votar, faça por
eles, que eles votam em V. Exª ou no candidato de
V. Exª. Mas, faça pelos velhinhos! Abra seu coração,
Presidente!
Sr. Presidente, muito obrigado. Desculpe-me,
por ter passado do tempo. Agradeço a bondade de
V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
o Sr. César Borges, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Aloizio Mercadante. S. Exª dispõe de dez
minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente,
gostaria de saudar a presença neste plenário do Tenente Jefferson Carvalho Salles, Presidente da Federação
das Associações da Polícia Militar do Estado de São
Paulo; do Sargento Marcos Flôres, Secretário-Geral da
Federação das Associações da Polícia Militar do Estado
de São Paulo; e do Cabo Ruiz Cezário, Presidente da
Associação dos Praças da Polícia Militar de São Paulo.
Quero, em nome dessas lideranças, saudar essa importante e centenária Corporação, que tem prestado
serviços relevantes ao povo do Estado de São Paulo. É uma instituição que vem lutando para melhorar
a qualidade da segurança pública no Estado e para,
igualmente, valorizar o trabalho dos profissionais da
segurança pública. Infelizmente, São Paulo, que é o
Estado mais rico da Federação, vem pagando os piores salários para os servidores da segurança pública,
para os servidores das Polícias Civil e Militar.
Recentemente, houve uma greve de 58 dias da
Polícia Civil do Estado de São Paulo, um confronto
absolutamente indesejável, preocupante, em frente
ao Palácio dos Bandeirantes, pelo fato de o Governo
de Estado não ter recebido as associações, não ter
aberto a interlocução e o diálogo. Felizmente, obtivemos uma solução que ainda não é satisfatória, mas
que é melhor do que a que havia antes, pela Assembléia Legislativa do Estado, de um reajuste de 6,5%,
muito pouco diante da imensa defasagem salarial da
segurança pública, dos profissionais da Polícia Militar
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e da Polícia Civil do Estado. Houve algumas outras
pequenas melhoras do ponto de vista da carreira, mas
muito longe ainda do reconhecimento público que esses profissionais merecem.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna também para
falar da crise, dessa crise internacional que é a mais
profunda crise econômica da nossa geração. A única
similaridade se dá com a crise de 1929. Naquela ocasião, um terço da força de trabalho americana foi demitida, onze mil bancos quebraram. A recessão foi se
aprofundando nos anos de 1930, de 1931 e de 1932,
e, apenas em 1933, com o novo governo de Roosevelt,
com o new deal, com uma nova política econômica,
começou a haver os primeiros sinais de recuperação
da economia americana. Aquela crise, pela sua profundidade, combinava recessão com deflação, e, portanto,
foi um processo de depressão econômica profunda,
de empobrecimento, de desemprego, de miséria, de
pobreza. Isso deixou muitas lições, e, talvez, a mais
importante teoricamente tenha sido a contribuição de
Keynes. Em 1930, quando Keynes escreveu a Teoria
Geral, ele rompeu com o pensamento liberal, com a
idéia de que o mercado se auto-regula, e defendeu uma
intervenção do Estado para superar aquela crise, especialmente uma política fiscal e monetária para reverter
o quadro de depressão econômica. O Estado tinha de
investir mais, tinha de estimular a demanda agregada,
para poder gerar renda e opções e para evitar aquele
processo de depressão econômica em curso.
Naquela ocasião, o Brasil também sofreu profunda transformação. Em 1930, houve a revolução liderada por Getúlio Vargas. O Brasil era um País primário
exportador, exportava alimentos. O café representava
quase 60% de nossa pauta de exportações, e a queda
de preço era tão intensa, que o Brasil não tinha mais
como exportar matérias-primas para importar manufaturados. Isso exigiu um processo de substituição de
importações, uma resposta criativa da política econômica brasileira. E, a partir daí, em 1934, o Brasil se
torna um país predominantemente industrial.
Volto à crise de 1929, porque, na crise a que estamos assistindo, só em termos de perdas em bolsas
de valores – é uma perda contábil-patrimonial –, já
há um prejuízo da ordem de US$33 trilhões. As bolsas de valores no mundo já caíram, nesta crise, mais
do que caíram na crise de 1929. A crise imobiliária,
da chamada bolha imobiliária, começou em fevereiro
de 2007, quando o HSBC promulgou um prejuízo de
US$10 milhões – portanto, já se vai aí mais de um ano
e meio de crise. A crise só atingiu o Brasil em meados
de setembro, quando o Lehman Brothers decretou
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moratória, uma falência de US$613 bilhões, gerando
uma grande aversão ao risco (o caso da IG). Assim,
essa crise imobiliária se transformou em uma crise
financeira global.
Dessa crise financeira global, há agora uma crise
econômica global. Todos os indicadores – da Europa,
do Japão, dos Estados Unidos – do último trimestre estão apresentando taxas negativas de crescimento. Em
vários países, já são dois trimestres de taxa negativa
de crescimento. O índice de desemprego na economia
americana já é o maior dos últimos 14 anos. A queda
de preços, que é sinal de depressão econômica, já é
a maior dos últimos 60 anos. O índice de construção
civil, que mede a construção de novas habitações nos
Estados Unidos, é o pior dos últimos 48 anos. Eu diria
que essa depressão econômica, que essa crise é a
mais grave da economia americana, porque o índice
de endividamento das famílias americanas é 140% a
renda disponível anual, ou seja, em média, cada família nos Estados Unidos deve quase uma vez e meia o
que pretende ganhar em um ano.
Os Estados Unidos, já há algum tempo, vinham
consumindo mais do que produziam. Parte da base
industrial americana deslocou-se para os países emergentes, especialmente Ásia e China. Era exatamente
essa engenharia financeira, essa indústria de derivativos, esse mercado financeiro alavancado que conseguia
atrair capital de outras partes do mundo para manter
o padrão de vida dos Estados Unidos, do povo americano, que não se sustenta mais. O empobrecimento é
muito rápido e profundo. Toda a previdência social da
terceira idade, nos Estados unidos, está sustentada em
fundos de previdência e em aplicações em bolsas de
valores ou em aplicações diretas em títulos da bolsa
de valores, cujas ações caíram, desabaram nesses
últimos meses, o que representa empobrecimento,
queda da renda real das pessoas e da capacidade de
consumo, além de endividamento extremado. Então,
estamos assistindo a um declínio da economia americana e a uma emergência dos emergentes.
Essa crise tem a profundidade da crise da Inglaterra, da crise da libra esterlina nos anos 30, quando a
Inglaterra deixou de ser uma potência hegemônica e se
consolidou, depois da Segunda Guerra, com os Estados
Unidos. Essa crise trará mudanças estruturais.
A principal potência emergente é a China, e, depois, vem a Índia, a Rússia e o Brasil, que são os países mais bem posicionados, mas que serão atingidos
pela crise. Essa é uma crise de grandes proporções,
em que as principais economias do mundo – Estados
Unidos, Ásia, Europa – entraram em depressão, com
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taxas negativas, com desemprego, com falência de
bancos e de empresas. Só de socorro bancário, de
socorro financeiro, já foram gastos US$6,5 trilhões,
num grande esforço de coordenação dos países, dos
bancos centrais, reduzindo a taxa de juros, socorrendo
bancos, estatizando empresas, administrando ativos.
Ontem mesmo, só no Citibank, nesta semana, foram
liberados mais de US$300 bilhões para tentar reverter
a deterioração do que era o maior banco da economia
internacional.
É por isso que, ainda que no Brasil haja uma série
de linhas de defesa que protegem relativa e temporariamente a economia brasileira e amenizam o impacto
dessa crise, não podemos subestimar essa crise, não
podemos subestimar os desafios do ano que vem. Não
há como manter o ritmo de crescimento que este País
vinha tendo nos últimos cinco anos, que era superior
a 5%. Haverá uma forte desaceleração da economia,
e há uma forte contração do crédito, do crédito internacional, do crédito bancário.
É verdade que o Brasil tem mais de US$200 bilhões de reservas cambiais. Essas reservas protegeram o País neste momento de instabilidade. A prudência dos últimos anos é uma proteção para o impacto
da crise. A credibilidade que o País construiu permite
hoje que o Brasil possa ter acesso a US$30 bilhões
do Banco Central americano, que serão trocados por
real, e os swaps cambiais também estão amenizando
a força da desvalorização. Mas o real se desvalorizou
em torno de 50%. Não é uma desvalorização qualquer.
Só isso já significaria um forte impacto inflacionário,
se não fosse a queda dos preços das commodities internacionais, que prejudicam as nossas exportações,
mas amenizam o impacto inflacionário. E a inflação
brasileira continua sob controle.
A segunda linha de defesa que temos é um sistema financeiro que não está ameaçado de insolvência,
como acontece nos Estados Unidos, na Europa e na
Ásia. O sistema financeiro brasileiro está preservado.
Nove bancos representam 77% do crédito bancário e,
por isso, mais de 90% dos depósitos bancários. Desses nove bancos, três são estatais – BNDES, Banco
do Brasil e Caixa –, que representam mais de 34%
do sistema.
E os bancos públicos têm um papel muito importante na crise de ajudar o Banco Central em prover liquidez e recuperar o crédito. Mas nós não conseguimos,
com todo o esforço do Banco Central e dos bancos
públicos, retomar as linhas de financiamento, especialmente na ponta, pequenas e médias empresas.
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Temos ainda um outro instrumento de defesa.
O Brasil tem um depósito compulsório muito elevado,
em torno de 50%. Vários países – Austrália, México,
Argentina, Inglaterra – não têm depósito compulsório.
E os depósitos compulsórios na crise representavam
em setembro R$273 bilhões de uma reserva em real,
para dar liquidez à economia e tentar amenizar o impacto dessa crise de crédito que atingiu a economia
globalizada.
Temos uma outra linha de defesa importante. O Brasil vinha crescendo, predominantemente, puxado pelo mercado interno. Num país como
a China, 33% do PIB são exportações. No Brasil,
apenas 14%.
Então, a recessão internacional não nos atinge
com a intensidade que atinge outras economias mais
abertas. E, principalmente, diversificamos nos últimos
cinco anos o comércio externo.
Por isso, no caso dos Estados Unidos, que era
25% das nossas exportações, hoje representa apenas
14%. Com isso, temos menos impacto nas nossas exportações.
Finalmente, não temos mais dívida pública indexada ao dólar. O Estado brasileiro era credor em
dólar. Então, a desvalorização cambial reduziu a dívida pública.
Hoje, conversei com o Tesouro Nacional. A dívida pública líquida, hoje, é de 36,6% do PIB. Tivemos
um ganho no estoque da dívida e um ganho no fluxo,
porque o Banco Central comprava dólar barato e está
vendendo mais caro.
Mas é evidente que a receita tributária vai cair
rapidamente, especialmente no início do ano que vem,
passadas as vendas de final de ano. E teremos que,
num quadro de desaceleração e de perda de receita
fiscal, diante de uma recessão global e de ameaça
de depressão econômica nas principais economias
do planeta, saber muito bem quais serão os nossos
passos.
Acredito que, assim que o Banco Central consiga estabilizar....
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
-...a taxa de câmbio, teremos espaço para reduzir a
taxa de juros. E, reduzindo a taxa de juros, teremos
espaço para aumentar a capacidade de investimento e gasto público. Mas nós não temos esse espaço
neste momento.
O Governo brasileiro precisa eleger prioridades.
E acho que este Congresso deveria eleger prioridades. A prioridade, neste momento, é manter a produ-
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ção e emprego. Porque se alguém acha que a vida
do povo vai melhorar com recessão e desemprego é
uma grande ilusão.
Não temos espaço no Orçamento quando o País
não cresce, não gera receita e não produz. Não temos
melhoria no salário dos trabalhadores quando não há
emprego crescente, como aconteceu nos últimos doze
meses, que foram dois milhões de novos empregos com
carteira de trabalho assinada. Não há como valorizar
o salário mínimo, como fizemos ao longo dos últimos
anos, ou ter políticas como o Bolsa-Família, se o País
não cresce, não produz, não gera renda e não gera
impostos. Precisamos reduzir as despesas correntes.
É preciso eficiência no gasto corrente para poder priorizar o investimento, porque o setor privado vai reduzir
os investimentos e o setor público tem que ocupar esse
espaço. Manter a construção civil – habitação, saneamento, infra-estrutura, energia – porque é isso que vai
manter o emprego, amenizar o impacto da crise nos
que mais pagam o preço da crise, que são os mais
pobres, os desempregados, os que não tem como se
defender diante de um cenário como esse.
O Estado brasileiro, junto com os investimentos,
tem que priorizar as políticas sociais de proteção aos
vulneráveis e desamparados, aos desempregados, que
vão crescer nesta crise; aos dez milhões de trabalhadores da economia informal, que não tem Previdência
Social nem como se proteger; aos milhões de brasileiros que vão pagar uma conta cara na medida em que
o País deixe de crescer e distribuir renda como vinha
acontecendo nos últimos anos.
Por isso, a agenda do Congresso Nacional do
Brasil é outra. A agenda que esta Casa deveria estar
discutindo junto com o Governo brasileiro são medidas, por exemplo, que melhorem, neste momento, o
acesso ao crédito, como o Cadastro Positivo, que está
parado há algum tempo nesta Casa. A agenda que
precisaríamos estar discutindo é exatamente acompanhar os investimentos, acelerar o PAC, porque é
isso que vai amenizar a força da desaceleração e da
recessão globalizada. O que deveríamos estar discutindo é como aprimorar o seguro-desemprego, programas de qualificação profissional para que tenhamos
resposta aos mais vulneráveis, porque acredito, para
concluir, Sr. Presidente, que este País vai sair na frente nesta crise.
Nós temos potencial agrícola, os estoques internacionais de alimentos são muito baixos. O Brasil foi o
país que mais aumentou a oferta excedente exportável
de alimentos nos últimos cinco anos; por isso a nossa
agricultura pode sair na frente. Mas, hoje, parte dos
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produtores agrícolas estão inadimplentes. Nós temos
que repactuar dívida, não adianta apenas aumentar a
oferta de crédito para a agricultura, para a agricultura
familiar, como está fazendo o Governo. Nós precisamos repactuar dívida, preservar a agricultura, manter
investimentos em energia, no pré-sal, em hidroelétricas, porque um dos problemas do crescimento acelerado no Brasil é falta de logística e de energia. Se
fizermos isso nesse cenário de desaceleração, quando
o Brasil voltar a crescer, poderá crescer mais rápido
e gerar mais emprego e mais qualidade de vida para
o seu povo.
Acho que temos bons fundamentos macroeconômicos e poderemos gerar oportunidades nesta crise.
Mas se nós – “nós” Congresso Nacional, as forças políticas deste País, o Governo brasileiro – não tivermos
uma visão estratégica da gravidade desta crise e de
qual são os nossos desafios, até podemos ter a idéia
de que vamos melhorar a vida do povo, mas seguramente a idéia não é sustentável, não é duradoura, ela
não se sustentará ao longo dos próximos anos, se não
formos capazes de preservar o crescimento, a produção e o emprego.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, no chinês
antigo, crise se escrevia com dois caracteres: perigo e
oportunidade. Os riscos são imensos, e não podemos
subestimar esta crise. Termino como comecei: esta é a
maior crise econômica da nossa geração. Quem viver
verá. A recessão já se instalou nos Estados Unidos,
na Europa e na Ásia (no Japão), e ainda o ritmo de
crescimento que a economia mundial apresenta está
basicamente nos países emergentes, em especial nos
países do Bric.
Mas esta crise nos atingirá, como está atingindo toda a economia globalizada. E o nosso desafio,
o desafio histórico da nossa geração é como eleger
prioridades, assegurar os investimentos, proteger com
políticas sociais os mais frágeis e não permitir que a
gente perca a dimensão dos desdobramentos deste
cenário, porque a economia mundial vai precisar de
uma nova regulação, de mais controle, de mais transparência, de mais prudência no sistema financeiro.
Nós precisamos de grandes reformas institucionais, e o Congresso brasileiro deveria ser esse fórum
de debate da crise, de construção de alternativas, de
formulação de políticas. Infelizmente, acho que nós não
estamos fazendo isso, ainda que cada um busque, por
intermédio de seu mandato, tentar melhorar aquilo que
acha que é prioridade imediata. Mas a centralidade da
conjuntura é a crise. E, se nós não apresentarmos alternativas consistentes, não sairemos tão rápido quanto
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podemos desta situação e não amenizaremos o tanto
quanto ainda podemos o impacto desta grande crise
financeira e econômica global.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que está convocada sessão solene conjunta do
Congresso Nacional, a realizar dia 4 de dezembro do
corrente, quinta-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – V. Exª poderia
conceder-me a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pois não.
Senador Aloizio Mercadante...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, eu não imaginava que fosse
um aparte, mas verifiquei que os Senadores Sérgio
Guerra e Romeu Tuma desejavam aparte. Então, por
favor, se V. Exª permitir, eu gostaria de conceder-lhes
um aparte.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Por duas coisas eu pedi aparte: primeira, para me solidarizar com o
Senador Aloizio Mercadante, no início de seu pronunciamento, em razão da presença dos representantes
da Polícia Militar de São Paulo. Realmente o Governo
Federal, pela MP nº 440, fez o reajuste salarial dos
policiais dos antigos territórios. Eu fiz um apelo ao Governador Serra que olhasse e pudesse oferecer aos
policiais de São Paulo melhores condições de vida e
um salário digno para que eles pudessem sobreviver.
Quero também cumprimentá-lo pela exposição sobre
a crise. Do fundo do coração, do fundo do coração –
até pelo respeito que tenho por S. Exª e pelo seu pai
–, acho que o Presidente deveria colocá-lo no Ministério da Fazenda. Nós estamos meio perdidos nas
objetividades que o Ministério tem apresentado. E V.
Exª aqui, nos seus discursos, têm colocado com eficácia, com objetividade, tudo aquilo que poderia ser
feito em benefício da própria redução dos efeitos da
crise. Vou esperar para depois, se V. Exª permitir, Sr.
Presidente, só para pedir a publicação de um.... Obrigado, Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço, Senador Romeu Tuma.
Ouço o aparte do Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador Aloizio, ouvi apenas o final do seu discurso, como sempre,
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discurso de qualidade, sério e competente. Um apelo
a que todos tenham a devida responsabilidade neste
momento de crise. Crise que não começou aqui, que
se desenvolveu lá fora, cujo tamanho ainda não é conhecido, cujas conseqüências não são perfeitamente
avaliadas ainda. E a solução é um conjunto de tentativas que, até agora, não produziu resultados. Apenas
uma ponderação sobre o caso brasileiro: sem dúvida,
temos condições de enfrentá-la, de reduzir seu impacto sobre a economia real, Mas a conduta, que não é
a conduta da Oposição, mas a conduta do Governo
neste assunto – o Governo em geral e o Presidente
em especial – não é construtiva, como construtivo é
o seu pronunciamento de hoje. O Presidente, em um
primeiro momento, disse que não havia crise; em um
segundo momento, reconheceu que ela existia, mas
que ela não seria capaz de atravessar o Atlântico; no
terceiro momento, disse que muita gente aqui torcia
pela crise, mas que ela não chegaria ao Brasil. Num
quarto momento, disse que era preciso enfrentar o
Bush, porque o Bush é que tinha que resolver essa
história. Num quinto momento, ele diz que a Oposição,
ou setores da Oposição, torcem para o agravamento
da crise. Agora, o novo momento é o Presidente pedindo para todo mundo consumir, e consumir cada
vez mais. A minha impressão é que nenhuma dessas
palavras, até agora, assumiram a relevância da crise.
Foram palavras jogadas ao vento, e o tempo já desfez
a maioria delas. Rigorosamente importante era que
houvesse uma tomada de consciência geral para que
o Brasil não saísse mais prejudicado com essa crise,
porque ele poderá ser mais ou menos prejudicado, muito em função do grau de responsabilidade e atuação
eficiente do Governo e da sociedade, de uma maneira
mais ampla. A Oposição não tem nenhum problema
em ajudar a resolver a crise, não tem nenhum problema de contribuir com o Governo. Quer proteger os
investimentos, mas não quer favorecer as despesas,
não quer favorecer o desperdício. Quer um orçamento
de outro tipo e não esse que nós estamos votando aí.
Quer outra cultura na administração dos recursos públicos, não essa que prevalece até agora, apesar da
crise. Então, é preciso reestruturar o Brasil para um
outro patamar. Primeira conclusão: reconhecer que o
ambiente não é mais de uma onda de satisfação, mas
de uma grande satisfação. Segunda: convocar a todos
para um ajuste com o qual todos contribuam e contribuam de maneira equilibrada. Terceira: favorecer uma
política de investimentos, que é o caminho que temos
para enfrentar esse problema e, ainda por cima, de fazer
com que esses investimentos sejam o mais eficiente
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possíveis. Se é preciso cortá-los aqui ou diminuí-los
lá na frente, que se faça isso com técnica, com consenso, com capacidade, com a avaliação correta, que
haja um critério na definição disso tudo. Manter o PAC
apenas por manter, permita-me afirmar, não vale coisa
nenhuma, primeiro porque o PAC não tem cronograma e segundo porque o PAC não tem prioridade. No
começo sim, havia alguns programas prioritários, mas
eles viraram dez, vinte, cem, quinhentos, seiscentos
programas. Quando há prioridade demais, não prioridade nenhuma. Então, fazer uma discussão séria sobre
isso conta com a Oposição – o Senador Mercadante,
de uma maneira especial, tem enorme crédito entre
nós –, mas vamos fazê-la no campo da colaboração.
Não é preciso fazer política no sentido popular neste
instante, no sentido de ir atrás de agradar a opinião
pública ou de fazer a opinião pública se enganar. Nada
disso! É preciso falar a verdade, transitar com a verdade e trabalhar esse conteúdo. Aí não terá problema
nenhum nem o Senador Aloizio, nem o Governo, para
ter a colaboração de todos.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador Mercadante, concede-me um aparte também?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Evidente. Só um breve diálogo e já lhe concedo
o aparte.
Senador Sérgio Guerra, V. Exª, não só como
Presidente de um dos principais Partidos da Oposição
brasileira, o PSDB, mas também pela formação, pela
vivência histórica, sempre tem sido – sou testemunha
– uma voz de equilíbrio, de ponderação, de responsabilidade pública, neste plenário e com o País.
Nesses 35 anos, desde que comecei a estudar
a economia brasileira na Universidade de São Paulo,
tenho acompanhado muito atentamente a conjuntura
ao longo de toda essa história e não sou propriamente
um pessimista. Ao contrário, sou uma pessoa sempre
entusiasmada com o Brasil e estou sempre olhando
as nossas potencialidades. Assim, vou dizer, mais
uma vez, o que tenho repetido muitas vezes neste
plenário e que já venho falando há algum tempo: o
ritmo da crise lá fora é diferente do que está acontecendo aqui.
Imaginem os Estados Unidos, um país que já está
com a maior taxa de desemprego dos últimos 14 anos.
E o desemprego continua crescendo. O país que começou a produção da indústria automobilística global
hoje não sabe se as suas empresas automobilísticas
chegarão ao final do ano, porque as maiores empresas
de automóveis americanas, como a GM e a Chrysler,
não chegam ao final do ano se não houver aporte de
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recursos. As vendas, em outubro, já haviam caído 28%
negativo. A construção civil está paralisada, num país
em que, pela natureza do seu padrão monetário internacional, a crise está apreciando o dólar, diminuindo
mais a competitividade das exportações, estimulando
ainda mais as importações e agravando a recessão.
Eles não têm ajuste na taxa de câmbio. É um país em
que os cinco maiores bancos de investimentos desapareceram e dezessete bancos foram socorridos. Só
a AIG, na semana retrasada, recebeu US$150 bilhões
de aporte de capital. O Citibank, um banco que valia
US$285 bilhões de valor em bolsa antes da crise, e
que valia, há uma semana, US$51 bilhões, sendo que
o governo já tinha colocado US$25 bilhões, está falando em demitir cinqüenta mil trabalhadores. O Citibank
recebeu agora, para pode manter a instituição, US$320
bilhões: U$20 bilhões em cash e US$300 bilhões em
garantia de compra de ativos podres.
Essa é a crise que se está desenhando na economia americana, que ainda é 24% do PIB mundial.
Em 1930, eles eram 42%, mas ainda são um quarto
da economia mundial.
Na União Européia não é diferente. Estive em
Portugal naquela semana que quebraram o Lehman
Brothers e a AIG e ouvi as autoridades econômicas
portuguesas dizerem que a liquidez do sistema financeiro deles dava para três semanas. Se o Banco
Central europeu não tivesse dado aquele pacote de
600 bilhões de euros, 30 bilhões de euros de garantia interbancária para Portugal, eles não chegariam a este momento com um mínimo de solvência
financeira.
Se a gente analisar a profundidade dessa crise,
veremos que é um equívoco continuar subestimando
ou tentando esconder os fatos. Os fatos são graves e
só são amenizados porque a situação da economia
brasileira é muito favorável neste cenário. Os US$200
bilhões... Pela primeira vez, não temos dívida indexada ao dólar, e o Estado brasileiro é credor em dólar.
Então, o impacto da dívida nas finanças públicas reduziu a dívida pública e deu mais espaço na política
fiscal, e nós vínhamos crescendo 6%. Portanto, é um
impacto retardado e amenizado, mas que não podemos subestimar.
Economicamente, o Brasil está muito preparado
para enfrentar a crise; politicamente, não. É um equívoco
imaginar que essa crise não vai impactar os Governos
dos Estados. Vinte Estados da Federação tiveram o
crescimento da receita tributária maior que o da União
nos últimos 12 meses. Mas a queda também vai ser
maior do que a da União nos últimos 20 meses, e os
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Governos dos Estados não têm como emitir títulos, não
têm como gerar dívida, não têm base monetária, não
têm Banco Central. Portanto, o impacto nos Estados
e nas novas Prefeituras vai ser muito severo, especialmente no primeiro semestre do ano que vem.
Acho que a política brasileira precisa dar um salto de qualidade. Precisaríamos fazer, no Senado, um
seminário mais profundo sobre a crise, precisaríamos
parar para discutir com profundidade a crise e eleger
uma agenda estratégica de prioridades, que, sinceramente, não considero que sejam as que estamos
votando, seja porque parte do que está aí são iniciativas dos Governos anteriores à crise, porque a crise
só atinge o Brasil mesmo em meados de setembro, no
dia 14 de setembro, quando viram uma agressão ao
risco com a quebra da Lehman Brothers, com a AIG
– antes ainda não havíamos sentido os impactos da
evolução da crise, que começa em fevereiro de 2007
–, seja porque ela se intensificou, com muita velocidade, os derivativos de algumas empresas exportadoras, o impacto na redução do nível de atividade, a
contração do crédito.
Então, deveríamos eleger uma agenda estratégica. O Senado Federal deveria propor uma agenda
estratégica, demonstrar capacidade de fazer um grande pacto político em defesa da produção e do emprego, tomar medidas de proteção aos mais frágeis,
concentrar investimentos estratégicos, propor uma
política fiscal ativa. Acho que engrandeceríamos o
Brasil, teríamos muito mais credibilidade e apoio institucional do que discutindo a agenda em que estamos
mergulhados. Estamos vendo aqui uma competição
para ver quem é que luta mais por essa ou aquela
categoria profissional, quando a maioria sabe que
a própria medida provisória tem um dispositivo que
diz que, se não houver receita, não será pago. Não é
essa agenda. Os funcionários têm que saber que não
é essa agenda. Não é possível avançar nas despesas
correntes em um quadro como esse em que estamos.
Temos que nos concentrar nos investimentos e nas
políticas sociais. Acho que o Senado Federal podia
dar uma grande demonstração de maturidade, de ser
uma Casa realmente da prudência, do equilíbrio, da
vivência, para construirmos um verdadeiro programa
anticrise e uma agenda anticrise.
Senador Lobão Filho, tem V. Exª a palavra.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador Mercadante, antes de mais nada, quero parabenizá-lo pela
brilhante exposição econômica da situação do Brasil
e do mundo na atualidade.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Eu gostaria de informar ao Senador Lobão Filho que
o aparte é feito sentado.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Estou só imitando a posição do Senador Sérgio Guerra, porque vou
fazer referência a ele.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Está certo que o Senador Mercadante merece que
fiquemos de pé, mas o Regimento diz que os apartes
são feitos sentados.
Muito obrigado.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Quero também manifestar a minha discordância, com todo o
respeito ao Senador Sérgio Guerra, em relação ao
que foi aqui registrado por S. Exª. Eu estava presente
aqui quando Parlamentares da Oposição fizeram o
registro do pedido do Presidente Lula pedindo para
que o brasileiro consumisse. Houve muita crítica nesta
Casa e hoje se percebe a real intenção do Presidente
Lula quando fez aquelas afirmações. Dentro dessa
crise toda aqui no Brasil, o componente psicológico é muito forte e era exatamente esse ponto que o
Presidente atacava naquele momento. Mas, por outro lado, ninguém registrou também que o Governo
tomava atitudes econômicas muito importantes e sérias, diminuindo o depósito compulsório dos bancos,
fazendo com que a multiplicidade da moeda se fizesse
mais presente na nossa economia, ingressando com
largos fundos nos bancos fomentadores da nossa
economia, para manutenção do nível de geração de
emprego. O Governo Federal manteve o programa
do PAC – e sou testemunha aqui. No meu Estado do
Maranhão, temos obras do PAC, Senador Mercadante, espalhadas no Estado inteiro, com largos volumes
de recursos aplicados em obras sociais no meu Estado. O Governo vem interferindo drasticamente na
questão cambial, na explosão do câmbio no Brasil,
fazendo leilões de moeda, mantendo nossas reservas cambiais sob segurança. Então, percebe-se que
o Governo tem um arcabouço de atitudes econômicas
de preservação da saúde financeira do nosso País. E
não há um parlamentar desta Casa que não reconheça, Senador Mercadante, que a situação econômica
do Brasil é infinitamente mais favorável do que a do
resto do mundo. Percebe-se a crise que acontece nos
Estados Unidos, percebe-se a crise que acontece na
Europa, nos países asiáticos, e nós também temos
uma crise. Mas, se compararmos os números de todas as economias, o Brasil tem uma condição muito
satisfatória. Isso nós não recebemos da natureza, isso
é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido
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pelo Governo do atual Presidente. Então, Senador
Mercadante, quero parabenizá-lo, quero fazer este
registro, dizer que o Presidente Lula tem cumprido
a sua parte. Mesmo quando faz afirmações que, naquele momento, não são compreendidas, percebe-se,
depois, que há um intento, um intuito, uma intenção,
um planejamento econômico muito bem definido.
Quando o Presidente disse “brasileiro, consuma, não
deixe de, no Natal, comprar o que estava previsto
para comprar”, o Presidente já estava se antecipando
exatamente no componente psicológico dessa crise,
fazendo com que o brasileiro consuma, com que as
empresas continuem vendendo e com que a economia
continue girando. Parabéns, Senador Mercadante, e
parabéns também ao Governo por estar tomando as
atitudes necessárias para que o Brasil fique preservado dessa crise que assola o mundo todo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu agradeço, Senador Edison. Eu só queria concluir,
dizendo que o Presidente tem feito um esforço para
tentar mostrar que essa crise é uma crise importada,
ela veio de fora para dentro; que a intensidade da crise
lá fora é muito mais profunda do que o impacto que
ela tem sobre o Brasil, e que nós, evidentemente, temos de ter uma expectativa sempre positiva de saída
da crise. Mas o Governo tem os indicadores, tem uma
análise e tem a consciência do impacto da crise, tanto
que vem tomando medidas em todas as áreas: provimento de liquidez e depósitos de compulsórios; uma
série de medidas direcionadas a estimular a indústria
da construção civil, da agricultura, da indústria automotiva, que são os setores mais atingidos em função
da crise de crédito; medidas de desoneração tributária
para as empresas, para estimular o capital de giro.
Então, o Governo vem agindo não apenas em
âmbito nacional, mas também o Brasil liderou o G20,
patrocinou um grande encontro em Washington, que,
praticamente, substituiu o G7. Essa crise e a governabilidade não são mais apenas dos sete países mais ricos,
são dos 20 países mais importantes do mundo.
E aquela cena do Presidente Bush sentado ao
lado do Presidente da China e do Presidente Lula
mostra a importância do Brasil neste momento. A credibilidade que nós construímos na política econômica
permite que o Banco Central americano dê uma troca
de dólar para o real, direto, de Banco Central a Banco
Central, sem nenhuma taxa de juros, de mais US$30
bilhões, que fortalecem a defesa de nossa moeda. Então, tudo isso vai mostrando as iniciativas.
Apesar de toda a coordenação, de todo o empenho dos governos, do esforço para baixar juros, de
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medidas de socorro à crise, a crise continua avançando. Precisamos fazer muito mais, e o Senado também.
Acho que precisamos mudar a pauta do Senado para
poder enfrentar o desafio da crise.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O Senador Paulo Paim acaba de comunicar que há
aposentados desejando ingressar nas galerias do Senado Federal.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente....
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) –
A Presidência pede ao serviço de segurança que tome
as providências para permitir o ingresso desses aposentados nas galerias, uma vez que não estão lotadas;
ao contrário, há muitos lugares nas galerias. Portanto,
os senhores aposentados poderão, sim, acompanhar
os trabalhos do Senado Federal. Aliás, para nós, é uma
honra a presença deles aqui.
Pela ordem, o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, desejo usar
da palavra apenas um minuto para fazer uma solicitação à Mesa.
Ontem, fui honrado com a concessão da Medalha do Bicentenário da Polícia Civil do Distrito Federal
pelo Governador José Roberto Arruda. Tive um orgulho
ainda maior porque a recebi ao lado de meu filho, que
também foi agraciado, Dr. Romeu Tuma Júnior.
Assim, peço que a mensagem do Dr. Cléber
Monteiro Fernandes, Diretor da Polícia Civil do Distrito
Federal, feita na ocasião da entrega, seja dada como
lida, para publicação nos Anais da Casa.
Quero aproveitar a oportunidade para registrar
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou
ontem, no Rio, a lei que aumenta as penas para os
crimes de pedofilia, tipificando o uso da Internet na prática desse crime. Acho que o agravamento das penas
vai colaborar não só com a CPI, mas com a Polícia e
o com Ministério Público na busca dos responsáveis
por esse crime tão terrível que hoje tem sido mostrado
pela televisão e pelas rádios, perpetrado por pessoas
inconseqüentes que sacrificam algumas crianças que,
se não socorrermos, perderão seu futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª será atendido, nos termos regimentais.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, agora há pouco vi o Senador Márcio Couto fazer uso da
tribuna, quando fez um requerimento de informações
ao Ministro da Previdência.
No dia 5 de agosto de 2008, apresentei um requerimento de informações ao Ministro da Previdência,
solicitando a relação dos 300 maiores devedores da
Previdência, separando os devedores do setor público
e do setor privado. Também solicitei informações sobre
quais os procedimentos que são adotados para a cobrança dessas dívidas entre outras informações.
O ofício, com meu requerimento, saiu do Senado no dia 30 de setembro de 2008 para o Ministro
da Previdência; portanto já vamos completar 60 dias,
quando a Constituição estabelece o prazo de 30 dias,
sob pena de crime de responsabilidade.
No dia 10 de novembro, foi anunciado que o Ministro solicitou prorrogação do prazo em mais 15 dias.
E esse prazo, Sr. Presidente, terminou ontem.
Peço, portanto, a V. Exª as providências para renovar o nosso pedido de informação, a fim de que não
cheguemos a uma solução desagradável de se responsabilizar o Ministro por omissão, conforme previsto
na Constituição Federal.
Faço, pois, a solicitação à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Com a palavra, pela Liderança do PT, conforme
autorização sobre a mesa, o Senador Flávio Arns.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
em primeiro lugar, saudar os aposentados e pensionistas de todos os Estados que, freqüentemente e quase permanentemente, estão aqui no Senado Federal,
confiando nos encaminhamentos que esta Casa vem
dando para os grandes desafios desses milhões de
brasileiros que deram o melhor de si durante a vida e
que precisam, no momento da aposentadoria, do respeito, da dignidade e da valorização, particularmente
nos três aspectos que vêm sendo abordados aqui no
Senado, que são, respectivamente, o término do fator
previdenciário, a recuperação das perdas no decorrer
desses anos e a atualização anual, conforme os índices do salário mínimo.
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Inclusive, os aposentados e pensionistas, em muitas ocasiões, perguntam-se por que contribuir sobre
quatro, cinco, seis, sete, oito salários mínimos se, no
período da aposentadoria, receberão a aposentadoria
ou a pensão em função de um salário mínimo.
Mas posso assegurar, como tenho dito a todos
os aposentados, que a quase totalidade deste Senado
Federal está solidária à luta, à caminhada, e vamos
continuar empenhados para que o sucesso aconteça,
e que o sucesso signifique mais dignidade, mais respeito, mais felicidade e mais segurança para esses
milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, quero lembrar que a estudante
Ana Clara Ferreira foi a vencedora do 1º Concurso de
Redação do Senado Federal, que teve como tema “A
Bandeira Nacional”. A Ana Clara foi recebida aqui no
plenário do Senado Federal, na terça-feira da semana
passada, e saudada pelos Senadores. Faço novamente
essa menção para enfatizar o papel fundamental da
educação para o desenvolvimento do País, com vistas a, valorizando o trabalho que ela fez, valorizar os
trabalhos que vêm sendo feitos por todos os estudantes, seja da educação básica ou do ensino superior
em nosso País.
A Ana Clara é aluna da oitava série da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, do Município de Jacarezinho, do nosso Estado,
Sr. Presidente, o Paraná – V. Exª já foi Governador do
Estado e enfatizou sobremaneira a educação.
A Ana Clara, que tem 14 anos de idade, venceu
o concurso com a redação “Um símbolo, uma nação”.
Fiz questão de mencionar isso de novo e peço licença
para ler o texto que essa estudante de Jararezinho escreveu, para que esse texto sirva como reflexão para
a área da educação, para os aposentados, para os
pensionistas, para a sociedade organizada, que também está aqui presente, inclusive nas galerias, acompanhando a votação das medidas provisórias que são
importantes para que as áreas do trabalho, do salário,
da carreira tenham a preocupação e a objetividade
deste Senado Federal.
A Ana Clara escreveu a seguinte redação, que
passo a ler e que, como disse, foi premiada no 1º Concurso de Redação do Senado Federal:
Um símbolo, uma nação
Exuberante como o país que representa,
a Bandeira Nacional é um símbolo importante da nossa Pátria. Suas cores representam
muito mais que nossas matas, rios e riquezas
minerais. Representam a esperança de um
povo que luta por seus sonhos, que ri, chora
e se emociona, porém jamais deixa de ser
brasileiro.
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Nos campeonatos da vida, esse bravo povo brasileiro nunca deixa de correr para atingir seus objetivos,
nadar contra os contratempos e saltar os obstáculos
do dia-a-dia, para que no fim de tudo possa elevar a
nossa bandeira ao alto, ao céu, ao infinito.
Brasileiro, povo alegre, divertido, de várias etnias
e regiões desse imenso país, com os mais diversificados...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª pode continuar, pois terá mais dois ou três
minutos.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Dois
minutos serão suficientes.
Brasileiro, povo alegre e divertido, de várias etnias e regiões desse imenso país, com
os mais diversificados sotaques e costumes,
mas todos ávidos por conquistar de vez o tão
sublime lema, escrito em verde de esperança
em nossa bandeira: “Ordem e Progresso”.
Conduzir a Bandeira Nacional é como sustentar
a nação. Vê-la hasteada enche-nos de emoção e orgulho. É como se suas cores e formas nos saudassem,
por fazermos parte dessa imensa e poderosa nação
brasileira.
Quero novamente cumprimentar a estudante Ana
Clara Ferreira, vencedora do 1º Concurso de Redação do Senado Federal, com a redação que acabo de
ler: “Um símbolo, uma nação”. Ana Clara, que tem 14
anos de idade, é natural de Jacarezinho, no Paraná,
e aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Imaculada Conceição.
Que Ana Clara, com esta redação, nos inspire a
todos para valorizarmos a educação, os aposentados,
os pensionistas, as pessoas que lutam por melhores
condições de vida, para que o cidadão brasileiro possa ter uma vida digna, feliz, cidadã, participativa, com
muitas oportunidades de desenvolvimento para a sua
felicidade e a felicidade da Nação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebi apelos aqui
de pessoas que, como nos consideram mais próximos,
eu e V. Exª, pediram que eu perguntasse à Presidência
se nós vamos ter Ordem do Dia hoje ou não. Um deles
inclusive foi o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Há uma decisão de que teremos votação hoje, mas
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não vejo ainda a presença das Lideranças no plenário, e o Presidente Garibaldi Alves Filho encontra-se
na Câmara dos Deputados em reunião com o Presidente daquela Casa, Arlindo Chinaglia. Nós o estamos
aguardando. Os projetos para deliberação estão sobre a
mesa. Estamos aguardando a presença do Presidente
Garibaldi para iniciarmos a Ordem do Dia.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Está chegando já o Presidente Garibaldi. Portanto,
creio que poderemos iniciar imediatamente a Ordem
do Dia.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, com
a chegada do Presidente Garibaldi Alves, creio que
podemos começar a Ordem do Dia. Se o homem está
aí, não há por que adiar mais.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu recebi um telefonema há poucos instantes de uma pessoa que nos é muito cara aqui, neste
plenário, nesta Casa: o Senador Magno Malta. S. Exª
está no Rio de janeiro participando de um encontro
importante, que diz respeito ao combate aos crimes
sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. E
S. Exª, emocionado, pediu que eu anunciasse a esta
Casa e ao País inteiro que o Presidente da República
sancionou uma lei de fundamental importância para
este País.
A CPI da Pedofilia – não me lembro, Senador Alvaro Dias, pode haver precedente, mas não
me recordo – é uma Comissão que, antes mesmo
do término dos seus trabalhos, produz resultados
fantásticos, entre eles, esta lei, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada hoje pelo Presidente
da República, que criminaliza a posse de material
pornográfico, notadamente aquele que diz respeito
a crianças e adolescentes. É uma medida de fundamental importância.
A partir de hoje, as forças policiais que estão na
persecução do crime dispõem de instrumentos mais
eficazes. O Senador que está ao seu lado, nosso grande companheiro nesta CPI, Eduardo Azeredo, sabe
disso, é testemunha disso.
A CPI, que tem, na Presidência, o Senador Magno
Malta; como Relator, o Senador Demóstenes Torres;
como Vice-Presidente, o Senador Tuma; e membros
importantes, como o Senador Eduardo Azeredo, cumpre
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um papel de fundamental importância e, antes do seu
término, como disse, conseguiu que este Congresso
Nacional aprovasse essa lei, que oferece às forças
policiais e à Justiça deste País instrumentos eficazes
para o combate desse crime de natureza gravíssima,
que atenta contra a saúde e a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Portanto, era a comunicação que eu queria fazer, parabenizando Sua Excelência o Presidente da
República, que, com a sua alardeada sensibilidade,
houve por bem sancionar esse projeto de lei, que é
lei no País. Ou seja, a partir de agora, o combate ao
crime de pedofilia e à posse de material pornográfico
vai ser duramente combatida, e a Justiça, agora, tem
instrumentos eficazes para que esse combate se faça
cada vez mais severo contra esses criminosos que
atentam contra a vida, a saúde e a integridade das
nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Era a comunicação que eu queria fazer, em nome
do Senador Magno Malta, em nome da CPI da Pedofilia, uma CPI atuante, ativa, que tem prestado relevantes serviços a este País antes mesmo do término
dos seus trabalhos.
Muito obrigado pela gentileza da oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado a V. Exª. A Presidência cumprimenta
todos os integrantes dessa CPI, que, realmente, como
V. Exª assevera, cumpre o seu papel e apresenta resultados mesmo antes do seu final. O Congresso Nacional
preza muito por esse instituto da comissão parlamentar
de inquérito, e nós devemos preservá-lo, exatamente
em razão da sua importância. A CPI a que V. Exª faz
referência é uma demonstração disso.
Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou
dia 25 de novembro do corrente, o prazo, sem interposição de recurso, para que os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 7 a 10, de 2008-CN, e o Aviso nº 6,
de 2008-CN, fossem apreciados pelo Plenário do Congresso Nacional, nos termos do disposto no art. 123 da
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006.
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 7 a 10,
de 2008-CN, vão à promulgação e o Aviso nº 6, de
2008-CN, vai ao Arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

255

Novembro de 2008

Ofício nº 135/08-GLPSDB
Brasília, 26 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa
Ribeiro, para integrar como suplente a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, em substituição
ao Senador Marconi Perillo.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio Líder do PSDB.
Ofício nº 136/08-GLPSDB
Brasília, 26 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senhor Eduardo Azeredo, para integrar como suplente a Comissão
de Assuntos Econômicos, em substituição a Senadora
Lúcia Vânia.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias Líder
do PSDB, em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 156/08-GSGMJ
Brasília, 25 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por motivos
político-partidários, estou impossibilitado de participar
da XV Sessão Plenária do Parlamento do MERCOSUL,
a realizar-se nos próximos dias 28 e 29, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, bem como da Reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania desse Parlamento, no dia 27 de novembro.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Mesquita
Júnior, PMDB-AC.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2008
Requer voto de estímulo à fotográfa
catarinense Ana Reczek, para que continue
colhendo êxitos em sua carreira
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Estímulo à fotógrafa
catarinense Ana Reczek, para que continue colhendo
êxitos em sua carreira.
Requeiro, ainda, que este Voto de Estímulo seja
levado ao conhecimento da homenageada.
Justificação
Em meu último vôo, de Manaus para Brasília, ao
folhear a revista de bordo, chamaram-me a atenção as
belas fotos de um festival de balonismo. Vi que foram
feitas por uma jovem fotógrafa, Ana Reczek, nascida
em Criciúma-SC e formada em publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela se especializou em fotografia de moda e nu sensual. As fotos
do festival de balonismo foram feitas porque, diz ela,
desde criança adora balões. Pela beleza e qualidade
artística do seu trabalho, ela merece o Voto de Estímulo que estou a propor.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2008
Requer voto de pesar pelo falecimento
do ator e diretor Fábio Junqueira, ocorrido
no dia 20 deste mês de novembro de 2008,
no Rio de Janeiro-RJ.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em Ata, de Voto de Pesar pelo falecimento do ator e diretor Fábio Junqueira, ocorrido
no dia 20 deste mês de novembro de 2008, no Rio de
Janeiro-RJ.
Requeiro, ainda, que este Voto de Pesar seja levado ao conhecimento da sua família, especialmente
do seu filho, o ator Caio Junqueira, que atuou no filme
“Tropa de Elite”.
Justificação
O ator e diretor Fábio Junqueira, que lutava contra um câncer, faleceu aos 52 anos de idade, no dia 20
deste mês de novembro de 2008, na Casa de Saúde
São José, na cidade do Rio de Janeiro. Ele, que era
pai do também ator Caio Junqueira, atuou em novelas
da TV Globo, entre as quais “Marina”, de 1980, “Vale
Tudo”, de 1988, e “Mulheres Apaixonadas”, de 2003.
Participou, também, na mesma emissora, das minisséries “Riacho Doce”, de 1990 e “As Noivas de Copa-
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cabana”, de 1992. Ultimamente, encontrava-se na TV
Record, onde fez parte da direção de “Os Mutantes –
Caminhos do Coração”. Atuou também, entre outras,
nas novelas “A Escrava Isaura”, de 2004, “Cidadão
Brasileiro”, de 2006, e “Luz do Sol”, de 2007. Trabalhou, ainda, no cinema, no filme “Bar Esperança”, em
1983. Sua última atuação foi no filme “Separações”, de
Domingos de Oliveira. Por sua contribuição ao mundo
artístico brasileiro, ele faz jus, portanto, à homenagem
póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.496, DE 2008
Requer, ao Ministro da Saúde, informações acerca de ações existentes no País,
em especial no SUS, para atendimento de
pacientes com Hepatite C, e do número de
transplantes de fígado efetuados no período
de 2000 a 2008.
Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regimento Interno, combinado com o disposto no art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, que sejam solicitadas, ao
Ministro da Saúde, informações acerca da existência
ou não de ações para atendimento a portadores de
Hepatite C, bem como sobre campanhas educativas,
de âmbito nacional, para detectar portadores do vírus.
Em especial, informar:
1 – Número de pessoas que se submeteram a transplantes de fígado e que são
portadores de Hepatite C, nos anos de 2000
a 2008;
2 – Número de pessoas, em todo o País
que, em conseqüência da Hepatite C e mesmo
realizando transplantes, não sobreviveram;
3 – Número de pessoas, em todo o País,
que fizeram transplantes de fígado e são portadores de Hepatite C, e que se submetem a
tratamento com Interferon, sobretudo nos hospitais que atendem pelo SUS, abrangendo o
período 2000 a 2008;
4 – Número de pessoas, em todo o País,
que não fizeram transplantes de fígado e que,
portadores de Hepatite C, são submetidos a
tratamento com Interferon, inclusive nos hos-
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pitais que atendem pelo SUS, nos anos de
2000 a 2008;
5 – Dispêndio anual, no período 2000
a 2008, por doente, com tratamento com
Interferon+Ribaverina;
6 – Custo aproximado de uma cirurgia
de transplante de fígado (números anuais no
período 2000 a 2008);
7 – Expectativa de vida média para pessoas que se submeteram a transplantes de
fígado, e que são portadores de Hepatite C,
que não fazem tratamento com Interferon (números anuais no período 2000 a 2008);
8 – Expectativa de vida média para pessoas que se submeteram a transplantes de fígado e que são portadores de Hepatite C que
se submetem a tratamento com Interferon (números anuais no período de 2000 a 2008);
9 – O Ministério da Saúde promove algum
tipo de campanha para prevenção de Hepatite
C ? Indicar dados;
10 – O Ministério da Saúde dispõe de
dados acerca do custo estimado de campanha
nacional de exame de sangue para detecção
do vírus de Hepatite C ?;
11 – Dispõe o Ministério da Saúde de
dados indicativos do número de pessoas, portadoras de Hepatite C, que morrem na fila de
espera por transplante de fígado? (números
anuais no período 2000 a 2008);
12 – Dispõe o Ministério da Saúde de
dados sobre portadores de Hepatite C, que
morrem sem entrar na fila de espera por transplante de fígado? (números anuais no período
2000 a 2008);
13 – Na Amazônia, área do País mais
carente de assistência médica, há em execução ou em projeto algum programa destinado
à detecção de Hepatite C ?; e,
14 – O Ministério da Saúde tem projetos
para atendimento permanente às populações
do Amazonas e da Amazônia, atualmente desassistidas, sem médicos e sem hospitais?
Como serão desenvolvidas tais ações?
Justificação
Ao Senado, como prevê a Constituição Federal,
cabe acompanhar e fiscalizar os atos do Governo. No
Título IV, Capítulo I, a Constituição Federal prescreve
as atribuições do Congresso Nacional, contemplando,
no inciso X do art. 49, as suas prerrogativas de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas
casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
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administração indireta. No caso da Saúde, o Governo
Federal praticamente ignora, ou ao menos, não dá a
devida atenção ao grave problema que afeta quase 5
milhões de brasileiros, portadores de Hepatite C, sem
que saibam disso. Falta, no País, mais ação do Ministério da Saúde, com campanhas de esclarecimento e
de convencimento da população acerca da Hepatite
C, considerada epidemia oculta. Há, sim, pessoas que
são portadoras do vírus e não sabem. Bastaria uma
campanha, tão inteligente quanto à da Mamografia,
para que nossa população faça exame de sangue destinado a detecção de vírus de Hepatite C. Em termos
de saúde pública, isso significa que, mais dia, menos
dia, tais pessoas serão obrigadas a realizar custosas
cirurgias para transplante de fígado. Isso ocorre quando tais pessoas começam a apresentar sintomas de
comprometimento da saúde. O transplante passa a
ser a única alternativa, uma vez que, com a Hepatite
C avançada, o tratamento com Interferon (único que
cura a doença) já não pode ser empregado. O fígado não agüenta. Muitos desses portadores, quando
atingem estado crítico, não podem ser submetidos a
transplante de fígado, seja por idade avançada, por
problemas de diabetes, insuficiência cardíaca, pressão, obesidade etc. E as que, com o simples exame
de sangue, conseguem detectar que são portadores
de Hepatite C, em avançado estágio, engrossam a fila
de candidatos a transplantes de fígado. Os custos são
elevados, do transplante em si ou do tratamento com
Interferon, medicamento que tais pessoas devem, então, tomar por toda a vida.
Considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos maiores problemas de saúde pública,
constituindo a quinta maior causa de morte em todo
o mundo, a Hepatite C afeta hoje quase 5 milhões de
brasileiros.
Como o vírus não manifesta qualquer sintoma
durante décadas, raramente é diagnosticado. E quando
isso ocorre, é tarde demais, restando à pessoa a única
alternativa de se submeter a transplante de fígado.
Não há, infelizmente, ao menos para a população,
dados disponíveis acerca dessa doença. Muitos a contraem em transfusão de sangue. Inclusive por meio de
determinado tipo de vacina. A esse respeito, ouvi de pessoa da minha confiança, moradora em São Paulo, relato
que dá bem uma idéia da desídia do Governo quanto à
fiscalização sanitária e controle de medicamentos. O médico indagou-lhe se, no período anterior de até 30 anos,
a paciente havia tomado determinada vacina. Sim, havia,
E, para tirar a dúvida, dele ouviu mais o seguinte:
“No mesmo dia, cruzei a 9 de julho, por
trás do MASP, para cobrir os 200 metros entre
o então Hospital Matarazzo e o Laboratório, ao
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qual levei uma nova caixa da vacina. Confirmou-se, então, que estava contaminada com
o vina de Hepatite C”.
Não foi difícil à pessoa que me fez o relato constatar que a vacina, como suspeitara o médico, estava
contaminada. Vale, pois, indagar: Se o médico suspeitava e o laboratório de análises confirmou, será que
apenas o Governo, pelo Ministério da Saúde, ignorava
esse risco?
O Governo Federal está no dever de prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional e, portanto, ao
povo brasileiro, pelo que estou requerendo informações
acerca da Hepatite C.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.497, DE 2008
Requer voto se reconhecimento e
Aplauso ao fotográfo Araquém Alcântara,
pelo muito que tem feito como “guardador
de florestas”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Reconhecimento e
Aplauso ao fotógrafo Araquém Alcântara, pelo seu
persistente trabalho de divulgação e de proteção das
matas brasileiras, sendo chamado até de “guardador
de florestas”.
Requeiro, ainda, que o Voto de Reconhecimento
e Aplauso seja levado ao conhecimento do fotógrafo.
Justificação
Araquém Alcântara, que nasceu em Florianópolis,
está com 39 anos de carreira, tendo dedicado grande
parte deles a explorar e revelar a beleza das matas,
dos bichos e das pessoas a seu redor. Ganhou prêmios
nacionais e internacionais, publicou mais de 30 livros e
diz que pretende lançar mais três brevemente e fazer
um filme. Afinal, foi o cinema que despertou sua vocação. Depois de assistir ao filme japonês “A Ilha Nua”,
quando ainda estudante universitário, entusiasmou-se
pela arte da fotografia. Hoje, vive em São Paulo, onde
há dez anos mantém seu estúdio, mas vai com freqüência às matas. Gosta de ser chamado de “guardador
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de florestas”. Por esse persistente e louvável trabalho, Araquém Alcântara merece o reconhecimento e
o aplauso através do voto que ora proponho.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.498, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, de
acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção em
ata de Voto de Pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento, ocorrido na madrugada de hoje, do advogado e
escritor curitibano Nireu Teixeira.
Justificação
Curitiba amanheceu triste, hoje, com a notícia da
morte, ocorrida na madrugada, de um dos seus mais
talentosos e admirados cronistas, que foi o escritor e
advogado Nireu Teixeira. Aos 79 anos, ele estava hospitalizado havia cerca de um mês, enfrentando complicações ocorridas após cirurgia no intestino, quando
uma parada cardíaca o levou.
Nireu Teixeira também atuou na vida pública, como
Chefe de Gabinete do Prefeito Jaime Lerner, entre
1989 e 1992, e depois na mesma função no governo
do estado, ainda com Lerner, entre 1995 e 1992. Mas
se tornou conhecido e admirado – principalmente por
quem ama Curitiba e aprecia a boa literatura – pelas
inesquecíveis crônicas que produzia, quase sempre
sobre o cotidiano da cidade.
Os curitibanos descobriram e se encantaram com
Nireu Teixeira já nos anos 60, quando ele começou,
nas páginas do jornal Gazeta do Povo, em deliciosas
crônicas, a revelar seu talento e sobretudo seu amor
por Curitiba. Mais tarde voltou a escrever no hoje extinto
Correio de Notícias, depois em O Estado do Paraná
e também na Folha de S.Paulo, sempre produzindo
crônicas e contos.
Na década de 1980, eternizou, nos livros Espeto Corrido e Espeto Corrido 2, textos de sua autoria
que haviam sido publicados em jornais ao longo dos
anos.
NIREU TEIXEIRA deixa esposa e quatro filhos.
Mas deixa, também, para a posteridade, um belo registro, em suas encantadoras crônicas, dos tempos que
vivemos e principalmente da cidade que tanto amou.
Por tudo isso, Nireu Teixeira se faz, com certeza,
merecedor dessa homenagem por parte do Senado
Federal.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Alvaro Dias.
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REQUERIMENTO Nº 1.499, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, de
acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção
em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família, pelo falecimento,
ocorrido sábado, dia 15, do artista plástico
Cláudio Seto, diretor do Departamento de
Cultura da Sociedade Nipo-Brasileira de
Curitiba, no Paraná.
Justificação
Vítima de acidente, vascular cerebral que sofrera
na véspera, morreu na manhã de sábado, aos 64 anos
de idade, em Curitiba, o artista plástico Cláudio Seto.
A inesperada e prematura morte de Cláudio Seto
não surpreendeu e entristeceu apenas a esposa, os
três filhos e os paranaenses de origem nipônica. Sua
morte enlutou também o meio artístico curitibano, do
qual era figura de destaque. E particularmente os admiradores dos “mangás”, as belas histórias em quadrinhos com traços japoneses. Isto porque Cláudio
Seto era um talentoso autor daquele tipo de produção
artística, do qual é apontado como um dos introdutores no País.
Outro setor da vida curitibana que sentiu particularmente a morte de Cláudio Seto foi o dos profissionais de imprensa, entre os quais atuou por muitos
anos, como ilustrador e chargista, dos mais talentosos.
Tive, quando me elegi Governador do Paraná, em 1986,
o privilégio e a honra de contar com sua participação
entre os colaboradores de minha campanha.
Nascido em Guaiçara, interior de São Paulo,
Cláudio Seto chegou a ser vereador e presidente da
Câmara Municipal e presidente do Conselho Municipal de Cultura da sua terra natal. Em 1975, em busca
de novos horizontes, mudou-se para Curitiba, onde
pôde dar vazão a todo o seu talento: paralelamente
ao seu trabalho na imprensa, conquistou diversos
prêmios, nacionais e internacionais, participando de
exposições coletivas e individuais de cartunismo, fotografias e ilustrações no Brasil, bem como de mostras de quadrinhos na Alemanha, Itália, França e até
no Japão.
Como jornalista, revelou-se extremamente talentoso e eclético: além de sua marcante atuação como
ilustrador e chargista, também foi redator, fotógrafo e
editor do Jornal Nikkei publicação voltada para os
descendentes dos imigrantes japoneses.
Fiel às suas origens, Cláudio Seto foi também,
sempre, uma presença atuante em meio à comunidade.
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Na direção do Departamento de Cultura da Sociedade Nipo-Brasileira de Curitiba, o artista revelava outra
faceta de sua personalidade que era o dinamismo,
atuando na coordenação e organização dos festivais
Haru e Hana Matsuri, que todo ano encantam Curitiba
e celebram, respectivamente, o nascimento de Buda
e o início da primavera.
A família, com certeza, terá atenuada a dor que
sente pela perda prematura do seu chefe por saber
que a cidade que ele escolheu para viver o acolheu
de braços abertos: Em 1988, Cláudio Seto recebeu o
prêmio Cidade de Curitiba em Jornalismo, concedido
pela Câmara Municipal, pelos 80 anos da imigração
japonesa; em março de 2007 o artista foi agraciado, em
sessão solene no plenário da Câmara Municipal, com o
título de Cidadão Honorário de Curitiba. Em junho último, teve seu livro Lendas Trazídas pelos Imigrantes
do Japão, lançado como parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.
Por seu talento, pela importante contribuição que
prestou às artes plásticas e por sua vida exemplar, com
certeza Cláudio Seto se faz merecedor desta homenagem por parte do Senado Federal.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.500, DE 2008
Nos termos regimentais e do inciso IV do art.
71 da Constituição Federal, solicito seja o presente
requerimento encaminhado ao Tribunal de Contas da
União para solicitar a inclusão no Plano de Auditorias
de 2009 de auditoria no Programa Seguro-Desemprego,
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim
de verificar os seguintes itens:
• motivos do crescimento do número de
benefícios mesmo em período de forte declínio das taxas de desemprego;
• eficiência da estrutura de fiscalização
do programa para evitar fraudes na concessão
dos benefícios;
• existência de desvios de recursos do
Programa para finalidades diferentes do pagamento de Seguro-Desemprego;
• qualidade de eventuais trabalhos de
avaliação do Programa.
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Justificação

REQUERIMENTO Nº 1.501, DE 2008

A partir de 2004, a expansão da economia gerou
um crescimento significativo do número de empregos
com carteira assinada, que superou a 18% em 2007.
No entanto, esse crescimento foi acompanhado por
vigorosa expansão da concessão de seguro-desemprego, fato que não foi convenientemente explicado
e consiste em uma das justificativas do presente requerimento.
Em paralelo, há diversos casos de fraudes na
concessão do benefício divulgadas pela imprensa,
constatadas em vários estados. Em 2005, foi noticiado
que um projeto-piloto do MTE no Rio Grande do Sul,
realizado para fechar brechas no sistema de concessão e pagamento do benefício, produziu estimativas
de que as fraudes alcançam mais de 3% dos recursos
do Programa, o que atualmente representaria cifra da
ordem de 400 milhões de reais por ano.
O Ministério divulgou projeções alertando para
uma possível falta de recursos para pagamento dos
benefícios a partir de 2009. Por essa razão, importa
saber se as fraudes estão consumindo volume significativo de recursos, em razão de deficiências na fiscalização.
Por tais razões, no trabalho parlamentar de fiscalização do Executivo, torna-se importante esclarecer a
qualidade da fiscalização sobre o emprego dos recursos desse importante Programa. E preciso conhecer
detalhes de como é feita essa fiscalização, tais como:
a) se há monitoramento da quantidade de benefícios
por atendente e por posto de atendimento; b) a qualidade dos cruzamentos com os bancos de dados do
governo; c) se o número de benefícios é compatível
com a população dos municípios; etc.
É conveniente verificar se os recursos do Programa estão sendo desviados para finalidades diferentes daquela prevista originalmente na sua Lei de
criação, em que a totalidade dos recursos deveria ser
aplicada exclusivamente para pagamento do SeguroDesemprego e Abono Salarial.
Por fim, se foi realizada alguma avaliação da efetividade do programa, é conveniente examinar seus
resultados práticos, a qualidade do trabalho e a razoabilidade dos custos.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Raimundo Colombo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro que o período do expediente
da sessão do dia 16 de dezembro de 2008, seja destinado a homenagear, bem como, comemorar o 250
aniversário do Departamento de Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

Justificação
Ao longo desses 25 anos o Diap vem desenvolvendo importante trabalho voltado a assessorar a classe
trabalhadora junto ao Congresso Nacional.
O Diap foi idealizado pelo advogado trabalhista
Ulisses Riedel de Resende. Esta entidade é composta
atualmente por mais de mil entidades de trabalhadores,
distribuídas em todos os estados do País, das quais
90 são de Brasília.
O Diap não exerce qualquer tipo de “patrulhamento ideológico pelo contrário, respeita todos os posicionamentos, tendo a verdade como seu principal
compromisso.
E assim, procura dar conta sobre os projetos em
curso no Congresso Nacional e oferece elementos sobre a atuação parlamentar, contribuindo para que haja
transparência e para que o cidadão tenha, afinal, meios
de conferir se há coerência entre discurso eleitoral e
prática legislativa de cada representante do povo.
O Diap, portanto, exerce uma saudável pressão
democrática, colaborando para a melhoria e o aperfeiçoamento das instituições, porque os pleitos que
defende são legais, legítimos, morais e têm apenas
um objetivo: a defesa da causa pública.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim, Senador Augusto Botelho,
Senador Geraldo Mesquita Júnior, Senador Cícero
Lucena, Senador Mão Santa, Senador Valdir Raupp,
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Passamos a Mesa ao Presidente, Senador Garibaldi Alves Filho, que deve iniciar a Ordem do Dia.
O próximo orador inscrito, Sr. Presidente, seria o
Senador Mão Santa. Mas V. Exª está com a palavra.
O Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Apesar de saber que o Senador Mão Santa
nunca fala, nunca tem oportunidade de ocupar a tribuna, vou pedir a compreensão de S. Exª para começar
a Ordem do Dia, que será feita agora.
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Passa-se à:

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 28, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008, que
dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei no 11.440,
de 29de dezembro de 2006, da Carreira de
Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657,
de 3de junho de 1998, dos cargos do Grupo
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo –
GrupoDACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos
públicos do Quadro de Pessoal do Hospital
das Forças Armadas – HFA, de que trata a
Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, de que
trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998,
das Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata aLei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos
da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de
2006, das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes – DNIT, de que trata
a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005,
da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de
julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4
de julho de 2002, do Plano Especial de Cargos da Superintendência da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei nº
11.356, de 19 de outubro de2006, do Plano
Especial de Cargos da Empresa Brasileira de
Turismo – EMBRATUR, de que trata a Lei nº
11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Classificação de Cargos,de que trata a Lei
nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro
de 2006, do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090,
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de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de
Incremento à Atividade de Administração do
Patrimônio da União -GIAPU, de que trata
a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005,
das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro
de 2002, do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos
do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19
de outubro de2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP, de que trata
a Lei nº 11.357,de 19 de outubro de 2006,
dos Juízes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei nº 11.319,de 6 de julho de 2006, do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional
do Índio – FUNAI, do Plano de Carreiras e
Cargos do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19
de outubro de 2006,do Plano de Carreiras e
Cargos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE,de que trata a Lei nº
11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial – INPI, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
da Carreira do Seguro Social, de que trata
a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, das
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
Departamento Nacional de Produção Mineral
– DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27
de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2
de julho de 2002, da Tabela de Vencimentos
e da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de
2004, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária
– GDATFA, de que trata a Lei nº 10.484, de 3
de julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de
13 de novembro de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata a Lei nº 11.090,
de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de
Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata
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a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras e Planos Especiais de Cargos
das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003,
10.871, de 20 de maio de2004, 10.882, de 9
de junho de 2004, e 11.357, de 19 de outubro de 2006, da Gratificação Temporária das
Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal –
GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 19
de outubro de 2006; dispõe sobre a instituição da Gratificação Específica de Produção
de Radioisótopos e Radiofármacos – GEPR,
da Gratificação Específica, da Gratificação do
Sistema de Administração dos Recursos de
Informação e Informática – GSISP, da Gratificação Temporária de Atividade em Escola
de Governo – GAEG e do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe sobre a remuneração
dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994; dispõe sobre a estruturação
da Carreira de Médico Perito Previdenciário,
no âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, do Plano
de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro
Chagas e do Centro Nacional de Primatas e
do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda; reestrutura a Carreira de Agente
Penitenciário Federal, de que trata a nº Lei nº
10.693, de 25 de junho de 2003; cria as Carreiras de Especialista em Assistência Penitenciária e de Técnico de Apoio à Assistência
Penitenciária; altera as Leis nºs 9.657,de 3 de
junho de l998, 11.355, de 19 de outubro de
2006, 10.551, de 13 de novembro de 2002,
10.225, de 15 de maio de 2001, 11.344, de 8
de setembro de 2006, 8.691, de 28 de julho
de 1993, 11.171, de 2 de setembro de 2005,
10.483, de 3 de julho de 2002, 10.355, de 26
de dezembro de 2001, 11.356, de 19 de outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de2006,
11.090, de 7 de janeiro de 2005, 11.095, de
13 de janeiro de 2005, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de 2005,
11.319, de 6 de julho de 2006, 10.855, de1º
de abril de 2004, 11.046, de 27 de dezembro
de 2004, 10.480, de 2 julho de 2002, 10.883,
de 16 de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 2002, 10.550, de 13 de novembro de
2002,10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768,
de 19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de
junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro de
2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829,
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de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de 12 de
abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998,
10.479, de28 de junho de 2002, 10.484, de
3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novembro de 2002,10.882, de 9 de junho de 2004,
10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046, de
27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344,
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de
outubro de 2006, 11.357,de 19 de outubro de
2006; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº441, de 2008).
Relatora revisora: Senadora Rosalba
Ciarlini
(Sobrestando a pauta a partir de:
13.10.2008)
Prazo final prorrogado: 5.2.2009
A matéria constou da Ordem do Dia da última sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação
transferida para hoje, por acordo de lideranças.
Transcorre, hoje, a 11ª sessão da matéria constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentadas à medida provisória 591 emendas. A proposição foi remetida à Câmara dos Deputados no dia
15 de setembro, tendo sido apreciada naquela Casa no
dia 15 de outubro. O Relator da matéria naquela Casa
foi o Deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí.
O prazo de vigência, de 60 dias, foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente do Congresso nº 44, de 2008, e se esgotará no dia 5 de fevereiro
de 2009.
A medida provisória foi recebida formalmente
pelo Senado Federal no dia 31 de outubro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Como a Senadora Rosalba está se deslocando
do seu gabinete para o plenário, concedo a palavra ao
Senador Mão Santa, desde que S. Exª assuma o compromisso de, quando chegar aqui a Senadora Rosalba,
S. Exª encerrar o seu pronunciamento.
Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente
Garibaldi, parlamentares aqui presentes, brasileiras e
brasileiros presentes e que nos assistem pelo sistema
de comunicação do Senado, cheguei cedo aqui – atentai bem, Garibaldi –, porque estava certo de que receberíamos uma medida provisória do nosso Presidente
Luiz Inácio para socorrer Santa Catarina.
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Este País, Senador Casagrande, organizado, fez
uma Constituição. Aqui, em 5 de outubro de 1988, Ulysses Guimarães a beijou e a chamou de Constituição
cidadã. Ela prevê essas medidas provisórias. Os que
a fizeram eram homens idealistas, homens de estudo.
Então, está prevista a medida provisória.
Senador Geraldo Mesquita, Shakespeare, que V.
Exª tanto lê, diz que não há bem nem mal, o que vale é
a interpretação. Assim, Efraim, as medidas provisórias
foram inseridas na Constituição, até como no período
revolucionário de exceção, em que havia o decreto-lei
para emergência.
Mas, há poucos dias, o Presidente desta Casa
fez voltar a Medida Provisória nº 446. Atentai bem,
Efraim, aquela que premiava os que faziam “pilantropia” no País: nº 446.
Nossa Constituição, beijada por Ulysses, Efraim
– V. Exª foi Constituinte? Não foi, mas havia valores
como V. Exª: Afonso Arinos, Mário Covas, Ulysses Guimarães –, nossa Constituição tem 250 artigos, essa
Medida Provisória era a nº 446.
Acontece que nosso Presidente Luiz Inácio é vítima. Ele está cercado de Ministros, muitos aloprados.
Então, por brincadeira, para mostrar serviço, cada um
chega e, de noite: uma nova medida provisória. O Luiz
Inácio, ele mesmo disse que não é afeito a ler, ele
mesmo disse que ler uma página de um livro dá uma
canseira, é melhor fazer uma hora de esteira. Então,
as medidas provisórias proliferam. Ele as assina, não
as lê e vêm algumas como essa, da “pilantropia”, que
foi recusada, a nº 446. Então, se fizermos um livro de
medidas provisórias, ele engolirá a Constituição, que
só tem 250 artigos.
Então, isso é errado. Mas a medida provisória é
necessária. A Constituição foi bem-feita. Na Constituinte, eles tiveram idealismo em fazer leis boas e justas
para este País.
Então, eu esperava hoje, Senador Wellington
Salgado, chegar uma medida provisória para socorrer
Santa Catarina, sua gente sofrida. Fui Governador de
Estado e, em 1995, no Piauí, houve também uma enchente. O Piauí tem seis rios perenes. Então, houve
essa grande enchente, e sei que há necessidade de
recursos. O Governo da época, de Fernando Henrique
Cardoso, fez uma medida provisória.
O Ministro da época era Cícero Lucena, Senador
Efraim, da Integração Regional. E ele chegou com dinheiro. Naquele tempo, o dólar e o real eram casados,
tinham o mesmo valor. E, de pronto, eu o dividi com
os prefeitos das cidades acometidas. Lembro-me bem
disso, com o Prefeito da capital, e Teresina é mesopotâmica, está no meio de dois rios, o Poti e o Parnaíba. Entreguei a ele metade da dotação para que so-
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corresse os alagados da capital. E tanto dinheiro era,
Efraim, que saíram dois conjuntos habitacionais para
os ribeirinhos alagados. Em um, colocaram o nome
de Mão Santa, e no outro, Professor Wall Ferraz, um
ex-prefeito que tinha falecido.
Mas o Governo chegou. Então, vi muito cedo,
Efraim, relembrando a presteza do Governo de Fernando Henrique Cardoso socorrendo o Piauí. Pensei
que iria chegar aqui para votar uma medida provisória,
porque medida provisória, exige a Constituição, deve
ter urgência e relevância.
Eis aí, Presidente Luiz Inácio, aí cabe uma medida provisória. Mas, é de se estranhar que já vai dar
17h43 e, desde a manhã, estamos aqui e essa medida
provisória não chega.
Então, era isso que queríamos afirmar e dar a
nossa solidariedade. Advertência para aqueles que
apóiam o Governo, para que levem esta mensagem
ao Presidente Luiz Inácio: que faça essa medida provisória para socorrer os irmãos de Santa Catarina,
apoiando os prefeitos em suas dificuldades, o Governador de lá, que é do meu partido, Luís Henrique – e,
hoje, o PMDB é da base de apoio. Então, sem dúvida
nenhuma, este Congresso que aqui está, Senador
Wellington Salgado, atentai bem! Aquela divisão de
poder, segundo Montesquieu, devia ser eqüipotente.
Mas nós vivemos um momento em que o Executivo é
muito mais poderoso. É o Executivo que tem dinheiro.
Ele é quem manda no BNDES, no Banco do Brasil e
na Caixa Econômica. E o Judiciário, que é capaz de
punir, de prender, de cassar, está associado, hoje, ao
Executivo, porque o nosso Presidente da República
já nomeou e vai nomear o oitavo Ministro do STF. E
a Constituição, atendendo à sensibilidade do povo
brasileiro, que, por duas vezes, em plebiscito, mostrou preferência pelo presidencialismo, deu poder ao
Presidente da República de indicar Ministro da Corte
Suprema, do Supremo Tribunal Federal.
Mas os Constituintes o fizeram para um mandato
de quatro anos. Esse mandato, hoje, é de oito anos.
Então, o Governo, o Executivo, além de ter dinheiro,
indica o Presidente da República e quase todo o Poder
Judiciário, muitos deles são companheiros de partido,
filiados há 20 anos.
Psicologicamente, como médico, digo que o torcedor do Fluminense quer que o Flamengo se lasque;
o do Corinthians quer que o São Paulo se lasque; o
do Galo, lá de Belo Horizonte, que é o Atlético, quer
que o Cruzeiro se acabe. Partido também político, já
vai gente de carteirinha. Então, de repente, houve um
desequilíbrio no Brasil, Efraim, entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e nós.
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Então, Tasso Jereissati, atentai bem, no momento
em que se avizinha a eleição desta Mesa, temos de
estar unidos. Eles querem nos dividir. Temos de seguir
as tradições, a sabedoria da História. Seu próprio pai foi
Senador da República e nele votei. Que o Presidente
saia da bancada maior e que os outros adquiram suas
posições na proporcionalidade, para garantir a unidade.
Se nós nos dividirmos, está acabado.
Isso aí é inspiração satânica, contra. Temos
de obedecer a essa tradição mesmo. O Presidente
tem de sair da bancada maior porque isso foi o entendimento dos que fizeram esta República. Essa é
a verdade.
Jamais, Casagrande, jamais, jamais, teve algum
relacionamento do Senado com a Câmara em um regime bicameral. O exemplo, Geraldo Mesquita, está
ali na Inglaterra, onde há Parlamento – a Câmara dos
Lordes e a Câmara dos Comuns. Não tem nada a ver.
Vamos com essa, ninguém aqui dizer acordo de Câmara Federal com aqui. As duas Casas não têm nada a
ver. Eu não tenho nenhum voto lá na Câmara Federal,
mas aqui nós temos o voto e a consciência de orientar
que esta Casa. Ô Camata, atentai bem, V. Exª que é do
Espírito Santo, que o Espírito Santo pouse na cabeça
do Casagrande, do Magno Malta, herói de combate
à pedofilia, e vermos guerra, a paz, a harmonia, para
elegermos essa bancada.
Se nós nos destroçarmos aqui, será o querem
o Executivo e o Judiciário. Nós já somos mais fracos,
nós só temos isso mesmo. Teotônio Vilela, moribundo,
com câncer, nesta tribuna, deixou claro que o valor do
parlamento é fazer leis boas e justas.
Mário Couto, ninguém faz leis. As leis já vêm do
Executivo, são as medidas provisórias, piores que os
decretos-leis dos militares. Por que Luiz Inácio não manda, Efraim, uma medida provisória urgente e relevante
para o salário das professorinhas que estão morrendo
de fome? O Cristovam fez uma lei boa e justa com piso
salarial de dois salários mínimos. Cadê?
Antigamente, José Agripino, íamos buscar nossas
namoradas, as nossas mulheres nas escolas normais.
Guerra, eram professoras cheirosas, limpas, perfumadas. Elas tinham fusquinha. Hoje, estão desesperadas,
descalças, com fome, e o Governo lhes nega dois salários mínimos. Os governos entram com liminares para
não pagarem dois salários mínimos.
Tenho visto passar aqui salários de R$30 mil.
Que País é este, Flávio Arns, da família santa, que tem
ministros de Deus na sua família? Mas, e nos países
organizados e civilizados?
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Atentai bem,
ô Paim, a diferença do salário maior para o menor é
de dez a doze vezes. Aqui, é de quarenta, cinqüenta,
sessenta vezes e nega-se.
José Agripino, por que Luiz Inácio não manda uma
medida provisória, garantindo o piso salarial das professoras? Isso é urgente. Estão desesperadas. Estão com
fome. Não conseguem acompanhar a educação.
Aí está o resultado, quando, ontem, a Unesco
considera que a nossa educação decaiu. Em 120
países, éramos 76ª e passamos para 82ª em classificação. Perdemos. Uma educação que ninguém esperava, Geraldo Mesquita. Pior que a da Bolívia, que
a do Paraguai.
Ora, se não se paga o justo às professoras... Paim,
depois da vigília, de hoje, para os velhinhos aposentados, para resgatarmos o calote que nós, governo,
damos aos velhinhos, cortando as suas aposentadorias, vamos fazer outra em benefício da manutenção
do piso salarial das professoras, R$900,00.
Aí, Casagrande, muito se fala da ditadura, Cafeteira. Mas quero dizer que, em 1967, eu estava num
hospital do governo, quando vi as enfermeiras exultantes. O Presidente Castello Branco acabara de fazer um decreto-lei dando seis salários mínimos para
as enfermeiras. É isso, Luiz Inácio, seu governo está
pior. Dois salários mínimos para as professoras não se
consegue, não se transforma em lei e justiça.
Então, essas são as nossas palavras, Efraim. Ô
José Agripino, V. Exª é muito importante aqui. E é bíblico: a união é que faz a força. Vamos unir as forças
partidárias e fazermos uma Mesa que signifique a força, a altivez deste Senado para que possamos, todos
nós, aqui da tribuna, como Cícero falava lá na Itália
“o Senado e o povo de Roma...”, para que possamos,
então, nós, com a grandeza histórica simbolizada pelo
Rui Barbosa, dizer, quando falarmos aqui: “O Senado
e o povo do Brasil vão garantir dias de prosperidade e
felicidade para nossa gente”.
Era o que tinha a dizer, Senador Efraim.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador Mão Santa.
Pela ordem, Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda não temos a presença da Relatora aqui
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em plenário, por isso, quero aproveitar a oportunidade para dizer que, ontem, eu manifestei aqui a minha
solidariedade e a minha preocupação com os desabrigados nos Estados de Santa Catarina, do Rio de
Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo, do Paraná.
E, hoje, o Governo anunciou a edição de uma medida
provisória com um crédito no valor de R$1,6 bilhão (um
bilhão e seiscentos milhões de reais) para atender aos
desabrigados, às obras de infra-estrutura.
Esse é um recurso importante. Naturalmente, os
Municípios atingidos – no meu Estado, são de seis a oito
Municípios – já decretaram situação de emergência.
Então, eu quero aqui ressaltar a importância desse
recurso, que vem numa hora em que se busca o beneficiamento dessas famílias que estão desabrigadas e
a restauração de obras de infra-estrutura.
Então, a minha alegria em ver que o Governo
está tomando medidas e providências com relação a
esses desabrigados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª.
Comunico ao Plenário que estamos aguardando
a Exmª Srª Senadora Rosalba Ciarlini, que é Relatora-Revisora do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de
2008, proveniente da Medida Provisória n º 441, de
2008, que será discutida em turno único, que dispõe
sobre a reestruturação da composição remuneratória
das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440,
de 29 de dezembro de 2006; da Carreira de Tecnologia
Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de junho de 1998;
dos cargos do Grupo de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo – Grupo Dacta, de que trata a Lei nº
10.551, de 13 de novembro de 2002; dos empregos
públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças
Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15
de maio de 2001; da Carreira de Supervisor MédicoPericial, de que a Lei nº9.620, de 2 de abril de 1998;
das Carreiras da área de Ciência e Tecnologia, de que
trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993; do Plano
de Carreiras e Cargos da Fundação Oswaldo Cruz
– FIOCRUZ, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de
outubro de 2006; das Carreira e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes – DNIT, de que trata a Lei nº 11.171,
de 2 de setembro de 2005; da Carreira da Seguridade
Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de
3 de julho de 2002; da Carreira Previdenciária, de que
trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001; dos
Policiais e Bombeiros Militares dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal, de que trata a Lei
nº10.486, de 4 de julho de 2002; do Plano Especial de
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Cargos da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei nº 11.356, de 19
de outubro de 2006; do Plano Especial de Cargos da
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, de que
trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do
Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, das
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP,
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006,
dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei nº
11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do Plano de
Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, de
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI, de que trata a Lei nº 11.355, de 19
de outubro de 2006, e outras carreiras.
Senadora Rosalba Ciarlini, Relatora-Revisora
da matéria.
Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini,
para fazer o relatório do Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008, proveniente da Medida Provisória nº
441, de 2008.
V. Exª tem a palavra.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer uma solicitação de
mais 30 minutos para que eu possa ler o relatório, já
que nós estamos ainda fazendo algumas pequenas
alterações necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– É regimental e V. Exª será atendida.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Agradeço, Sr. Presidente, até porque esta Medida
Provisória nº 441, transformada em projeto de lei de
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conversão, possui grande complexidade. Na realidade,
trata de 54 categorias funcionais, alterações de cargos, de carreiras, de remunerações. Realmente, tem
sido um trabalho intenso e precisamos ainda de mais
30 minutos. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– A Presidência, em razão da solicitação da RelatoraRevisora, que pede mais 30 minutos para o entendimento de lideranças, reabre a lista...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço inscrição para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª tem a palavra para discutir.
V. Exª poderá falar como Líder. Se quiser aguardar o relatório da Revisora, V. Exª tem a palavra como
Líder, cabendo, é evidente, a V. Exª discutir. Porém o
Presidente deixa a alternativa a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
Sr. Presidente. Peguei o bonde andando. Eu queria,
na verdade, discutir o mérito. Não é a hora ainda, pelo
que vejo, então...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM –
PB) – Fica inscrito como primeiro orador, logo após
a Relatora.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Fico
inscrito. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Senador Paulo Duque, V. Exª pretende utilizar da
palavra?(Pausa.)
Para discutir também.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª pretende usar a palavra como orador inscrito ou aguardará para discutir
a matéria no mérito?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vou discutir o mérito, Presidente.
Vai discutir o mérito. Muito bem, Senador.
A palavra está facultada.(Pausa.)
V. Exª tem a palavra, Senador Paulo Duque, pelo
tempo que se fizer necessário. O limite será a chegada
da Relatora Revisora.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
neste instante, deve haver milhares de pessoas do
funcionalismo público federal atentas a esta sessão
do Senado, à disposição dos Senadores porque eu
nunca vi, em vários anos de mandato, uma matéria
tão complexa como esta.
Estou até curioso para saber como a Senadora
Rosalba vai conseguir cumprir esta missão que lhe foi
conferida: relatar 54 proposições referentes a carreiras
as mais diversificadas, os mais complexos problemas
de pessoal, funcional.
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Presidente, V. Exª é 1º Secretário desta Casa,
está afeto à parte administrativa de funcionários. E
sei que essa matéria é muito complexa. Há interesses
pessoais de toda ordem; há interesses de antiguidade,
de salário, de promoções, de atrasados. Em suma, a
Senadora Rosalba Ciarlini deve estar com muita dificuldade, mas é uma Senadora de grande personalidade e conhecimento, esforçada, ex-Prefeita e sabe
da missão que está enfrentando.
Eu queria, até mesmo por curiosidade, ter o seu
relatório. Estou aqui para ouvi-la. Quero dar-lhe toda
a atenção, porque há o interesse de dezenas de milhares de pessoas do Brasil inteiro que mal sabem o
sacrifício que se faz para se apresentar uma matéria
dessa em termos de medida provisória. Na minha opinião, deveria haver uma medida provisória para cada
categoria dessa e não enfeixá-las em 54 categorias.
Os interesses são muitos, as dificuldades são maiores
ainda. Estou imaginando, agora, uma vez que vamos
aprovar isso – tenho certeza de que os Senadores de
todo o Brasil vão dar seu apoio ao relatório que será
apresentado dentro de instantes –, as dificuldades que
terá o Governo, posteriormente, de aplicar objetivamente os critérios aqui expostos e que serão aprovados.
Vou indagar da Senadora Rosalba Ciarlini como
foi que ela conseguiu chegar a uma conclusão sobre
as 54 carreiras ora em exame. Indago dos membros
da Comissão própria como eles conseguiram chegar
a um entendimento tão difícil. As Lideranças têm obrigação de estar por dentro da questão. Não pode votar despiciosamente, sem o conhecimento de causa,
para não cometer injustiças, para não deixar de fora
nenhum interesse de pessoas que estão a quilômetros
e quilômetros de distância daqui, trabalhando, dando
seu esforço.
O funcionalismo público, sem demagogia, sem
nenhum interesse pessoal, é um ser sacrificado, um
brasileiro incompreendido, que deu e tem dado o melhor da sua mocidade, seja no Banco do Brasil, seja
na Caixa Econômica, seja nos Ministérios, nas autarquias, em toda parte, e muita vez nem sequer é
reconhecido.
Digo isso, Sr. Presidente, depois de ter apreciado,
analisado e votado dezenas e dezenas de questões
parecidas e semelhantes, mas nunca vi nada tão complexo como esta medida provisória. Esta é diferente,
esta é uma experiência nova para mim, que tenho muitos e muitos mandatos parlamentares. Nunca vi isso,
nem sei como o Governo teve coragem de mandar uma
medida como essa, englobando tantos interesses, mexendo com tanta gente, com tantas famílias em todo o
País. Deve ter sido uma decisão muito meditada, muito pensada, porque vai caber a nós, Presidente desta
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sessão, dar o aval. Já houve muito entendimento prévio,
já houve muita conversa entre as Lideranças de bancadas, no sentido de não decepcionar o funcionalismo
envolvido nesta medida provisória.
Discute-se muito sobre a conveniência ou não da
medida provisória. Há pouco tempo houve um incidente
aqui, de natureza política-parlamentar, na devolução
de uma medida provisória, porque a Casa entende que
a medida provisória não é compatível com determinados problemas do Senado. Mesmo assim, a questão
política foi superada, porque é necessário que haja
permanentemente uma harmonia entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa é a essência
própria do regime democrático.
Aproveito, pois, a oportunidade, Sr. Presidente
que ora conduz os trabalhos, para lembrar a V. Exª, 1º
Secretário da Casa, a necessidade de não nos esquecermos também do Senado como órgão, do Senado
que abriga cerca de dez mil funcionários, ou oito mil,
ou doze mil – não sei quantos – e que têm anseios. E
por que não? É algum crime dizer que o funcionalismo do Senado precisa também ter o seu reajuste, seu
recondicionamento nas carreiras diferentes?
Agora mesmo, realizou-se um concurso de nível
nacional para preencher alguns cargos deste Senado.
Aguardavam-se, Senador, 400 mil inscrições no Brasil
inteiro. Mas, olha a decepção: apenas 42 mil pessoas se
inscreveram neste concurso do Senado. Por que isso,
se é um cargo importante, se é um cargo bom?
Indago à Senadora Rosalba Ciarlini se vai subir
à tribuna agora, se já terminou seu relatório, para que
eu possa sair daqui e dar o lugar a V. Exª. (Pausa)
É para ficar à vontade? Ainda não terminou?
Então, estou à vontade para continuar aqui chamando a atenção da Presidência eventual de nossos
trabalhos, do ilustre Senador Efraim Morais, sobre a
conveniência de começar a estudar, também, a questão
do funcionalismo no Senado, das pessoas que ficam
aqui quando tem vigília. Houve uma vigília outro dia,
requerida por alguns Senadores, e os funcionários aqui
permaneceram: os taquígrafos, a segurança, em suma,
toda parte estrutural do Senado teve de permanecer
em vigília. Uma situação praticamente inusitada de
dobrar a noite, ir pela madrugada. A Gráfica também,
que é a que imprime nossos procedimentos, nossas
divulgações, nossos trabalhos parlamentares.
Vejo com simpatia enorme esta Ordem do Dia,
mas também com muita curiosidade, no aguardo do
relatório da Senadora Relatora. Vejo com muita simpatia
poder dar uma palavra de apoio a esses funcionários
que aguardam ansiosos. Não aqui, mas pelos rincões
do Brasil afora. Vejo com enorme simpatia a coragem
dos Senadores de enfrentar esse problema de uma
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grande complexidade. Não é brincadeira decidir a sorte
de funcionários de 54 categorias em todo o Brasil.
De maneira, Presidente, que, com essa manifestação, com essa lembrança que fiz a V. Exª a respeito
também dos funcionários deste Senado, deixo a tribuna
certo de ter colaborado, pelo menos um pouco, com
os trabalhos desta Mesa Diretora.
Agradeço a V. Exª por ter me concedido a palavra neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Duque.
Quero tranqüilizar V. Exª em relação aos funcionários do Senado Federal...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – A
inscrição está aberta, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª será o próximo orador.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Posso subir à tribuna?
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– A Mesa já está tratando desse assunto, para melhorar as condições dos nossos funcionários.
Parabenizo V. Exª e agradeço, em nome dos funcionários desta Casa, essa lembrança.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Dou parabéns a V. Exª e à atual Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Muito obrigado.
Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, na
qualidade de primeiro Vice-Líder da Bancada do PSDB,
gostaria de anunciar o resultado de uma reunião da
bancada do PSDB que fizemos ontem, quando, à
unanimidade dos presentes, tomou-se a decisão de
reconduzir o Senador Arthur Virgílio à condição de líder por mais um ano.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Parabenizo V. Exª e a bancada do PSDB pela decisão
unânime de reconduzir o bravo companheiro Arthur
Virgílio para mais um ano na Liderança do PSDB.
Meu caro Senador Geraldo Mesquita,...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– ...V. Exª tem a palavra. Logo em seguida, a palavra
pela ordem...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Queria só para fazer
um comentário, se o Senador Geraldo permitir. É apenas em relação à recondução do Senador Arthur Virgílio,
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que é um valoroso líder, que tem aqui defendido as boas
práticas políticas, tem estado sempre à frente da nossa
bancada. De maneira que é realmente com segurança
que teremos a sua liderança no próximo ano.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Tem um orador na tribuna e V. Exª quer usar a palavra com permissão. Vou abrir exclusivamente para o
Democratas. Os tucanos aguardam um pouquinho.
V. Exª, com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de comunicar algo que será formalizado
agora na Mesa. A bancada do Democratas resolveu
reconduzir o Líder José Agripino para o exercício da
Liderança no próximo ano.
Então, esse documento será encaminhado daqui
a minutos para a Mesa desta Casa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço
permissão ao orador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente...
Senador Flexa, vou lhe conceder um aparte tão
logo inicie o meu pronunciamento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – E o faço perguntando a esta Casa se há alguma surpresa na decisão que tomaram o Democratas e
o PSDB. Para mim, nenhuma. São dois líderes daqueles que digo que são líderes formais e naturais: Arthur
Virgílio e José Agripino, dois bravos companheiros.
O Senado Paim, inclusive, deve concordar que foi
uma eleição que não causa a menor surpresa. Quero
expressar meus cumprimentos afetuosos aos dois líderes e parabenizar as bancadas pela decisão normal,
sensata, de conduzir essas duas grandes lideranças,
mais uma vez, à liderança das bancadas. Portanto,
faço-o com muita satisfação, com muito prazer, fruto do
convívio com os companheiros do DEM e do PSDB e,
particularmente, do convívio muito educativo, eu diria,
com os Senadores José Agripino e Arthur Virgílio.
Senador Flexa, vou entrar em outro assunto.
Como sei que V. Exª quer se referir a esse fato, concedo a V. Exª o aparte.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Agradeço,
nobre Senador Geraldo Mesquita, apesar de o nosso
Presidente Efraim, democrata como é, não ter cedido
a palavra pela ordem aos tucanos. Mas tenho certeza
absoluta de que V. Exª concederia o aparte que o nobre Presidente não concedeu.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – É porque o Presidente me pediu para fazê-lo.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Apenas quero
festejar e parabenizar o Senador Arthur Virgílio. Como
já foi dito pelo nosso Vice-Líder, o Senador Marconi Perillo, na reunião da Bancada do PSDB ocorrida
ontem, por unanimidade, foi aprovada a recondução
do Senador Arthur Virgílio à Liderança para o ano
de 2009. Por tudo que ele fez ao longo de todo esse
tempo que nos lidera, que lidera a bancada, de forma
competente e determinada, fazendo com que o PSDB,
presente com uma oposição construtiva ao Governo
que aí está, possa contribuir para que o Brasil encontre o caminho do desenvolvimento até a retomada do
projeto do PSDB em 2011.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Concedo, da mesma forma, ao Senador Mário
Couto, um aparte.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Geraldo Mesquita, primeiro, quero agradecer a paciência de V. Exª, que está abrindo uma concessão para
que possamos falar, um pouquinho só, do nosso líder.
Dizer que é com grande alegria que recebemos este
anúncio, na tarde de hoje, de que o Senador Arthur
Virgílio fica por mais um ano. Dizer da minha satisfação
de ter dado apoio. Parabenizar, pela sua união e pela
compreensão, a nossa bancada, dirigida pelo próprio
líder. Dizer que, para o Brasil, para a oposição deste
Senado, é a certeza de que teremos, por mais um ano,
um batalhador, um guerreiro, um homem que demonstra para todo o País a sua sensibilidade pelas causas
do povo mais carente do nosso Brasil, sempre atento
àqueles projetos de grande importância para o povo
brasileiro. É um símbolo a ser seguido por cada Senador. Tenho convicção de que, para mim que cheguei
há pouco neste Senado, é um aprendizado conviver
com Arthur Virgílio. E quero dizer ao Senador Arthur
Virgílio que sempre estamos à sua disposição, unidos,
com certeza absoluta, como sempre estivemos, neste
Partido. Vamos continuar a luta por este País que nós
amamos e de que nós gostamos muito: o nosso querido Brasil. Muito obrigado, Senador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com o maior prazer, Senador Mário Couto,
acolho o seu aparte.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Um aparte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com grande prazer, Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Geraldo, permita-me também aqui fazer referência ao
nosso Líder Arthur Virgílio, que foi reconduzido para
a Liderança do PSDB por unanimidade. Nós nos reu-
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nimos e solicitamos ao Senador Arthur Virgílio que
continuasse assumindo essa posição importante no
PSDB. Então, eu quero parabenizar o PSDB por ter
um quadro de grandes políticos e porque, entre eles,
foi escolhido, com muita sabedoria, o Senador Arthur
Virgílio. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu que agradeço, Senador Papaléo. Eu diria,
aqui, rapidamente, que, ao subir a esta tribuna, se o
assunto se restringisse apenas à recondução desses
dois grandes Líderes, eu já me daria por satisfeito, mas
eu tenho algo mais a dizer.
O Senador Tasso está ali ansioso também para
se manifestar, bem como a Senadora Lúcia Vânia.
Com muito prazer, concedo mais um aparte.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Geraldo, muito obrigado por esta oportunidade que V.
Exª me dá. É sempre uma honra aparteá-lo em seus
pronunciamentos sempre tão importantes. Mas eu queria também me congratular com todos os Senadores do
PSDB pela recondução do Líder, Senador Arthur Virgílio, para continuar esse trabalho brilhante que S. Exª
tem feito à frente do PSDB, lutando bravamente para
que as minorias aqui no Senado possam ter a sua voz,
colocar as suas posições e opiniões. V. Exª tem sido,
apesar de não ser do PSDB como nós gostaríamos, um
companheiro muito importante e solidário nessa luta
que, às vezes desigual, aqui mantemos. A Liderança
do Senador Arthur Virgílio tem sido fundamental. Muito
obrigado por haver me concedido o aparte.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Foi um grande prazer, Senador Tasso Jereissati.
Ouço a Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Agradeço,
Senador Geraldo Mesquita, a oportunidade que V.
Exª me oferece neste momento. E, ao fazê-lo, reforço
as palavras do Senador Tasso, V. Exª tem sido para a
nossa Bancada, para nós que somos seus amigos, um
exemplo de dedicação, de espírito público. Com certeza, todos nós, quando nos reunimos, sempre falamos
em V. Exª, da importância de V. Exª ao nosso lado aqui,
no Congresso Nacional. Mas eu gostaria, Senador Geraldo Mesquita, de externar aqui, como fizeram os Senadores do PSDB, a nossa satisfação e alegria após a
reunião de ontem, quando escolhemos o nosso Líder.
Continua o Senador Arthur Virgílio, que, sem dúvida,
tem desempenhado um papel brilhante no Senado da
República. S. Exª tem sido um intérprete das decisões
do Partido e da vontade de toda a Bancada. Portanto,
é com muito orgulho, com muita satisfação que, como
uma liderada do Senador Arthur Virgílio, deixo aqui o
meu abraço e o desejo de que ele tenha mais sucesso
ainda nessa nova gestão. Muito obrigada.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Com muito prazer, Senadora Lúcia Vânia, recebo
seu aparte e concedo também um aparte ao Senador
Paulo Paim, nosso bravo companheiro que, embora
estivesse ali, eu ainda não o havia visto.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Geraldo Mesquita Júnior, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento, que não é diferente de todos que V. Exª
faz. Quando se referiu ao Senador Arthur Virgílio e ao
Senador José Agripino, V. Exª já adiantava que eu comungava do seu pensamento. Só quero reafirmar que
comungo de seu pensamento. Eu tive a alegria, assim
como o nosso Efraim Morais, de ser Deputado Federal
na mesma legislatura dos dois, tanto o Senador Arthur
Virgílio quanto o Senador José Agripino. Sempre tivemos uma relação excelente, mesmo discordando em
certos momentos, mas, com certeza, todos querendo
sempre o melhor para o Brasil. Parabéns ao PSDB,
parabéns ao DEM e parabéns a V. Exª! Eu aproveito,
Senador Geraldo Mesquita Júnior, este momento – V.
Exª faz parte dessa frente em defesa dos aposentados
e pensionistas – para dizer que nós manteremos, no
dia de hoje, a vigília simbólica até meia-noite e meia,
porque hoje encerra o prazo para recurso ao PL nº 58,
que vai assegurar que o aposentado volte a receber o
número de salários mínimos da época da sua aposentadoria. Já falei com o Senador Romero Jucá, que me
informou que não haverá recurso, mas a simbologia
é importante. Nós manteremos essa vigília simbólica
porque, a partir de meia-noite, o terceiro projeto desses
três que trarão, com certeza absoluta, mais qualidade
de vida e envelhecimento com dignidade para os idosos
será remetido à Câmara dos Deputados, tanto aquele
que quer garantir o mesmo percentual de reajuste do
mínimo ao aposentado como também o fim do fator. Tenho certeza absoluta de que nenhum Senador gostará
que o PL nº 58 fique aqui no Senado. Queremos que
ele vá para a Câmara. Estamos abertos ao diálogo, ao
entendimento, na certeza de que o aposentado brasileiro, que está em vigília hoje em inúmeras Câmaras de
Vereadores, cujos nomes vou apresentar no momento
adequado, da tribuna... Cerca de uma centena de idosos está aqui no plenário. Senador Romero Jucá, eu
tomei a liberdade de anunciar que V. Exª me comunicou
que eles fiquem tranqüilos porque não haverá recurso
ao PL nº 58 e que vamos tentar, na Câmara, negociar
em cima dos três projetos. Agradeço, mais uma vez,
Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Com muito prazer, Senador Paulo Paim.
Mesmo com a garantia do Senador Jucá de que
não haverá recurso ao PL nº 58, é importante mantermos essa vigília porque é uma oportunidade a mais que
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temos de explicar à Nação brasileira que não somos
irresponsáveis. Eu acho isso um ponto fundamental,
Senador Paim, porque nos é atribuída, particularmente
a V. Exª, a pecha de irresponsável por ter tido a felicidade e a sensibilidade de propor ao Congresso Nacional alterações de fundamental importância, como
a queda do fator previdenciário e a recomposição do
valor das aposentadorias.
Então, acho que essa vigília, mesmo que seja até
meia-noite, faz-se necessária e importante porque é
mais uma oportunidade que nós temos, Senador Mão
Santa, de falar ao País que não somos irresponsáveis
por estarmos envolvidos nessa luta. Essa luta é justa,
essa luta é dos aposentados do Brasil, essa luta é do
povo brasileiro. Recursos há para que essas situações
sejam recompostas. Há recursos, basta que não seja
usado o artifício de se desviar recursos da seguridade
social para despesas outras que nada têm a ver com
a previdência ou a seguridade social.
Senador Mão Santa, com muito prazer, concedo
um aparte a V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Geraldo
Mesquita Júnior, quero me associar ao entusiasmo de
V. Exª quando faz uma saudação, em nome do PMDB,
que nós representamos, a esses dois Líderes que foram reconduzidos. S. Exªs engrandecem não os seus
Partidos, o PSDB e o DEM, mas a própria democracia. O governo, na história da civilização, é velho, até
os homens da caverna tinham. A oposição é que uma
modernidade, o aperfeiçoamento da democracia. Feliz
deste País, que, no nascer da República, nasceu Rui
Barbosa, para dar o exemplo de coragem de saltar para
as oposições. E ninguém mais do que Rui Barbosa
engrandeceu, aperfeiçoou, aprimorou a democracia.
Mas felizes somos nós, que não precisamos buscar o
exemplo na história do passado. Aí estão esses dois
grandes heróis do aperfeiçoamento democrático, líderes oposicionistas que garantiram a democracia neste
País. V. Exª foi muito feliz e engrandece o nosso Partido, que está aliado ao Governo, mas que reconhece
a bravura, o estoicismo, o idealismo das Oposições
brasileiras, capitaneadas por Arthur Virgílio e José Agripino. E nós, de quando em quando, mesmo não tendo
asa, não sendo “tucanos”, nós voamos para receber
as orientações deles, salvaguardando, contudo, aquilo
que entendemos ser soberano, o povo, e resguardando esse modelo de democracia que foi construção do
povo. Então V. Exª engrandece o PMDB, V. Exª faz relembrar figuras do PMDB que cresceram e engrandeceram a oposição: Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela,
Tancredo Neves, Ramez Tebet... V. Exª simboliza isso
tudo com competência, grandeza e firmeza. Aplausos
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aos eleitos e a V. Exª, que, realmente, lidera uma parte
pura do PMDB nesta Casa.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª
tem razão: podemos falar em nome do nosso Partido
e dar os parabéns tanto aos Líderes que foram reconduzidos, como às Bancadas, que, numa decisão sábia,
sensata, unânime, fizeram a recondução.
Senador Cícero, com muito prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Geraldo Mesquita, quero registrar a oportunidade do
pronunciamento de V. Exª ao tratar de tema tão relevante quanto a questão dos aposentados. Agradeço
a V. Exª por, gentil e democraticamente, permitir-nos
comemorar a alegria da recondução dos Líderes do
DEM e, em particular, do PSDB, Partido do qual faço
parte. Dou meu testemunho da importância do trabalho
que o Líder Arthur Virgílio vem realizando na consolidação da unidade no nosso Partido e da sua coragem,
do seu destemor, da sua vontade de servir ao PSDB
e à Nação brasileira. Então, nós, que somos tucanos
e que pertencemos a esta Casa, temos a honra de
compartilhar este momento, em que nossa Bancada,
de forma unânime, reconduz o nosso Líder, o grande
Líder Arthur Virgílio. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu é que lhe agradeço, Senador Cícero Lucena.
Concedo um aparte ao Senador João Tenório,
com muito prazer.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Geraldo Mesquita, juntar gente é coisa complicada; juntar
Senador é um pouco mais complicado. Aqui, há Líderes
que, além de fazerem o enfrentamento absolutamente
necessário e importantíssimo para equilibrarmos um
pouco as forças que nos conduzem a um processo democrático mais sadio e mais limpo, precisam se manifestar, muitas vezes, com muita intensidade, com força.
Como eu disse, é muito difícil juntar gente, mas juntar
Senador é ainda mais difícil. Eu gostaria de registrar
o empenho, a competência dos dois Líderes, mas, sobretudo, do nosso Líder Arthur Virgílio, no sentido de
juntar esse grupo de Senadores do nosso Partido com
tanta maestria e competência! Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Eu é que lhe agradeço, Senador João Tenório.
Prezado amigo e companheiro amazonense,
concedo-lhe o aparte.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Geraldo Mesquita, nesta hora em que vários Senadores estão se manifestando acerca da recondução dos
Senadores José Agripino e Arthur Virgílio Neto como
Líderes dos seus Partidos e da Oposição, quero asso-
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ciar-me às manifestações sobre esses dois homens,
esses dois Senadores, esses dois Líderes da Oposição, primeiramente para dizer que um governo como
o do Presidente Lula merece interlocutores competentes, audaciosos, fortes e combativos na condução da
Oposição. Em segundo lugar, quero dizer que desejo
pessoalmente que esses dois Líderes que compõem a
democracia, que compõem o debate desta Casa, que
compõem o contraditório continuem a engrandecer a
democracia no nosso País, a democracia no Senado da República. Conheço o Senador Arthur Virgílio,
este do meu Estado, de muitas pelejas. Brincando
com o Senador, sempre lembro embates políticos no
Estado nos anos 80, lutas renhidas, lutas duríssimas.
Estivemos juntos. O Senador Arthur Virgílio tem uma
trajetória, é uma liderança nacional. O PSDB o reconduz com méritos, pela sua história. E quero, ao lado
dos outros Senadores, associar-me ao desejo de que
S. Exªs, como Líderes de seus Partidos, exerçam, na
plenitude da democracia, o contraditório, o debate, a
luta interna de idéias, fundamentalmente pelo bem do
Brasil. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu lhe agradeço, Senador João Pedro.
O Sr. Presidente já marcou prazo para o término
da minha fala, mas concedo, com muito prazer, um
aparte ao meu querido Líder, Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador Geraldo Mesquita, concordo plenamente com
V. Exª, enaltecendo o trabalho do Líder Arthur Virgílio,
do PSDB, e do Líder José Agripino, do Democratas.
Confesso que eu já estava meio enciumado, porque
quem chegasse aqui agora e ouvisse V. Exª falando e
os apartes também ia dizer que V. Exª era da Bancada
do PSDB. Sei que esse é o carinho que V. Exª nutre
pelo Líder José Agripino e pelo Líder Arthur Virgílio.
Sei do carinho que V. Exª tem também pela Bancada
do PMDB. Estivemos reunidos recentemente, e V. Exª
sempre tem sido ouvido, com suas propostas, na nossa Bancada. Para encerrar, quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento e desejar sucesso ao grande Líder
do PSDB, Arthur Virgílio, que tem conduzido brilhantemente sua Bancada, estendendo meus cumprimentos
ao Líder José Agripino, do Democratas, que, brilhantemente, tem também conduzido essa grande Bancada
do Democratas. Parabéns e sucesso!
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Obrigado, Senador Raupp.
Para encerrar o assunto, digo a V. Exª, Senador
Raupp, que tanto o DEM quanto o PSDB nos oferecem
uma lição: a recondução de Líderes que são queridos
e estimados é um processo muito interessante, é um
processo que valoriza as Lideranças, que legitima as
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Lideranças. Portanto, é um exemplo que nos dão a nós
do PMDB tanto o PSDB quanto o DEM no processo
de recondução de lideranças.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, vou sair de um
assunto tão agradável. Permitam-me a Casa e quem
nos ouve – tenho o dever irrecusável de comunicar a
esta Casa, como venho fazendo já há algum tempo –
dizer que este Governo, Senadora Lúcia Vânia, continua
tratando o povo acreano, os cidadãos e as cidadãs dos
Municípios acreanos, no que diz respeito às emendas
pessoais do Senador Geraldo Mesquita, com absoluto
desdém, com falta de respeito, eu diria.
Quero aqui anunciar, depois de dez dias em que
não trato do assunto, que tenho vindo aqui sistematicamente dizer ao povo brasileiro e particularmente ao
povo da minha terra que cumpri com o dever de alocar
emendas ao Orçamento da União nos últimos anos.
Refiro-me apenas aos dois últimos anos, às emendas
do exercício de 2007, todas em Restos a Pagar, Senadora Lúcia Vânia. O índice de empenho e de liberação está próximo de zero. As emendas do exercício de
2008 não foram sequer empenhadas, Senadora Lúcia
Vânia. Para não dizer que não foram empenhadas, o
Governo, numa atitude que considero, inclusive, brincalhona – porque, para mim, isso é brincadeira –, de
um total de R$8 milhões destinados a obras, serviços
e benfeitorias nos pequenos Municípios do meu Estado, talvez na tentativa até de me desmentir, resolve, de
uma emenda destinada à Superintendência Federal de
Agricultura no meu Estado... Os técnicos dessa Superintendência me pediram recursos: “Senador, aloque
recursos, para que a gente possa dar cobertura aos
programas que a gente administra no Estado”. Eles não
têm dinheiro para se movimentar no Estado. Aloquei
R$150 mil, a pedido deles. E o Governo, talvez para
me desmentir – tenho vindo aqui sistematicamente dizer que as emendas não foram sequer empenhadas –,
do total de R$150 mil, empenha R$10 mil e – pasme,
Senadora Lúcia Vânia! – libera, manda pagar pouco
mais de R$4 mil. Isso, para mim, é brincadeira. O Governo está brincando com coisa séria. Esse dinheiro
não vem para o meu bolso. Esse dinheiro vai para o
povo acreano.
Essa é uma lógica de politicalha. Isso não é política, isso é politicalha. Sou do PMDB, com muito orgulho. É um Partido que é da base de sustentação do
Governo. Mas, aqui, nesta Casa, eu tenho me permitido divergir do Governo quando minha consciência
aponta esse rumo. E, por conta disso, o povo acreano
está sendo prejudicado. Isso, para mim, em poucas
palavras, é “politicalha”, é brincadeira...
O Governo do Presidente Lula está brincando com
o povo do Acre, quando, de forma determinada, siste-
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maticamente, nega liberação de recursos de emendas
que eu aloco ao Orçamento da União, Senador Paim.
Isso, para mim, é brincadeira, para não dizer coisa pior!
O Governo está brincando com coisa séria.
E eu já falei: não peço a interveniência do meu
Partido nesta questão porque não me sinto com o direito moral de fazê-lo. Quando eu divirjo do Partido e
voto aqui contrariamente ao Governo, estou assumindo
essa responsabilidade. Agora, gostaria imensamente
que esse assunto não fosse confundido com a minha
atuação parlamentar, com minha atuação política aqui.
O povo de minha terra não tem relação com a responsabilidade que assumo aqui, Senador Arthur Virgílio.
Isso é brincadeira de um Governo que se diz
sério, de um Governo que se diz democrático, de um
Governo que... Há poucos instantes, eu fiz aqui um
elogio ao Presidente da República, quando ele houve
por bem sancionar uma lei de fundamental importância: a lei que pune a posse de material pornográfico,
uma lei que foi trabalhada pelos Senadores, pelos parlamentares, pelos técnicos, pelos assessores, Polícia
Federal, Ministério Público, assessores do Senado,
que se envolveram na elaboração de um projeto de lei
que acabou sendo aprovado, Senador Papaléo, tanto
no Senado quanto na Câmara, que pune a posse de
material pornográfico, material usado contra nossas
crianças, contra nossos adolescentes. Pois bem, é o
mesmo Governo. Não entendo como é essa lógica.
O mesmo Governo que toma uma decisão dessa, de
sancionar um projeto de lei de fundamental importância como esse, adota atitude que considero nociva,
atitude que não está à altura da postura do Presidente
da República.
Sua Excelência se apequena quando faz isso;
o seu Governo se apequena quando faz isso. A título
de retaliação a um Parlamentar, nega-se sistematicamente a empenhar recursos no Orçamento da União
oriundos de emendas parlamentares e, mais ainda,
pior ainda, a liberar os recursos.
Estou aqui cumprindo um dever irrecusável que
tenho com o povo da minha terra para denunciar,
mais uma vez, essa atitude nociva que o Governo do
Presidente da República faz sistematicamente com
relação às emendas do Parlamentar Geraldo Mesquita. É um dever irrecusável que tenho com o povo da
minha terra.
Digo sempre aos habitantes dos Municípios do
meu Estado que o meu dever eu cumpri. Aloquei emendas solicitadas pelos prefeitos, pelas comunidades,
pelos produtores rurais. As emendas foram alocadas.
Cabia e cabe ao Governo liberar esses recursos, que
são fundamentais e essenciais.
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O Senador Paim, um dia desses, leu as emendas que alocou para os Municípios do Rio Grande do
Sul. S. Exª está certo ao fazê-lo. Temos o dever de
prestar contas...
(Interrupção do som.)
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Nós temos o dever de prestar contas aos cidadãos e às cidadãs que nos elegeram. Fiz a mesma
coisa, Senador Paim. Temo que ano que vem eu esteja aqui dizendo a mesma coisa. É um absurdo uma
coisa dessas.
A decisão que o Senador Garibaldi tomou aqui
com relação às medidas provisórias pode não ter respaldo regimental ou constitucional, mas ela me lavou a
alma, Senador Efraim, me lavou a alma. Eu me sentia
aqui até então como um parlamentar que cumpria uma
missão burocrática nesta Casa. E, a partir da decisão
do Senador Garibaldi, além de a decisão ter me lavado
a alma, eu me senti renovado. Pela primeira vez, sinto
que isto aqui é um Poder.
A mesma coisa temos que fazer, o mesmo tratamento temos que dar a essa questão da liberação
de emendas parlamentares. De uma vez por todas, ou
essas emendas são compulsoriamente empenhadas e
liberadas ou temos que acabar com essa palhaçada.
Porque isso acaba virando uma grande palhaçada no
País, um jogo de faz-de-conta. As emendas dos parlamentares da Base são liberadas, as emendas dos
parlamentares que fazem oposição ao Governo não
são liberadas. Isso é uma brincadeira de mau gosto. O
mesmo tratamento que esta Casa parece que resolveu
adotar com relação a medidas provisórias, um processo
que nos humilhava e continua a nos humilhar, temos
que adotar com relação a essa questão de emendas
parlamentares. De uma vez por todas, ou tornamos
compulsória a liberação dessas emendas ou acabamos com ela, porque não é possível a gente sustentar
uma situação dessas.
Senador Efraim, agradeço demais a sua paciência
e a sua tolerância. Concluo o meu discurso...
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Senador Geraldo Mesquita, permita-me um
aparte.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Wellington, com muito prazer.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – V. Exª é um político que representa muito bem o
seu Estado. Já coloquei isso aqui. Está presente o meu
Líder, Senador Valdir Raupp, que, como eu, acompanha o Governo em várias decisões, porque acreditamos no Governo do Presidente Lula. Votamos sempre
acompanhando o Governo do Presidente Lula. Agora,
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esse tipo de posicionamento que V. Exª descreve não
pode acontecer de maneira nenhuma. Acho isso muito
pequeno para este Governo, que acabou conquistando um espaço grande. A posição individual de V. Exª
como Senador tem de ser respeitada. Quando V. Exª
diverge de algum encaminhamento do Governo Federal, do Governo do Presidente Lula, isso tem de ser
respeitado, da mesma maneira como muitos Senadores nos respeitam quando votamos com o Presidente
e ganhamos na Maioria.
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Já vou terminar, Sr. Presidente. Em relação ao
fato de que não existe a coisa pessoal, o Senado já
amadureceu bastante para isso. Isso eu aprendi aqui
dentro. Passamos por situações difíceis em que, tendo posições diferenciadas, nunca nenhum Senador
deixou de respeitar o outro. Nunca, nunca. Então essa
pequena coisa que estão fazendo com V. Exª... Aliás,
não é com V. Exª, mas com o seu Estado, porque o
dinheiro não é para V. Exª. São recursos necessários
a um Estado pobre como o é o de V. Exª. Aproveitarei
o momento, amanhã, com o meu Líder, Valdir Raupp,
que está aqui, e vamos conversar para ver se encontramos alguma solução, porque o Estado de V. Exª não
pode passar por essa situação. Sinceramente, Senador Geraldo, não acredito que haja uma orientação do
Governo para prejudicá-lo. Não acredito, não acredito.
Agora, se eu for ao meu Líder para procurarmos uma
solução para o que está acontecendo com as emendas de V. Exª e chegarmos à conclusão de que é um
trabalho do Governo, virei para cá denunciar, porque
isso não pode acontecer. Não pode um Senador da
República, que está dentro do seu direito, eleito para
levar recursos para o seu Estado, ter suas emendas
bloqueadas porque, de repente, o Senador tem posições contrárias a manifestações do Governo dentro
desta Casa. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Então, o meu Líder Raupp está me ouvindo aqui,
eu sou Vice-Líder do PMDB, e vamos encontrar uma
solução. Eu tinha prometido a V. Exª que ia procurar
saber o que estava acontecendo, mas, com uma série de coisas que aconteceram no Senado, acabamos
deixando passar a situação. Mas vou procurar saber e
vou estar ao lado de V. Exª, que é um grande Senador
da República e não pode ser tratado dessa maneira.
Era isso que queria colocar, Senador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Agradeço e concluo dizendo...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Geraldo Mesquita...
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Concluo dizendo que, como eu disse, não me
sinto no direito de pedir ao meu Partido; mas, se o
meu Partido quiser ajudar o povo acreano, agradeço
em nome do povo acreano a ajuda que for dada em
relação à liberação dessas emendas.
Ouço o Senador João Pedro, com muito prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador Geraldo Mesquita, ouvindo o pronunciamento de V. Exª, peço
o aparte para externar minha opinião a respeito, e veja a
coincidência: no dia de hoje, pela manhã, conversei com
o Ministro José Múcio, e há uma orientação do Governo,
do Presidente Lula para a liberação de todas as emendas
individuais dos parlamentares, da Base do Governo e da
Oposição. As emendas estão sendo viabilizadas com
projetos etc. Eu quero me colocar aqui, também como o
Senador Wellington Salgado, no sentido de ajudar e ver
esse ponto específico de V. Exª, pois sei que as emendas
de V. Exª são para melhorar a vida dos nossos irmãos lá
da Amazônia, do povo do Acre. Eu vou me colocar à disposição junto ao Governo, junto ao Ministro José Múcio
para olhar as emendas de V. Exª; contudo, a orientação
do Governo é atender todas as emendas, da Base do
Governo e da Oposição, o que, por sinal, eu considero
um gesto de grandeza do Presidente Lula.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador João Pedro. Eu digo o
mesmo que disse ao Senador Wellington: a ajuda que
V. Exª oferece eu agradeço em nome do povo acreano.
Agradeço, em nome do povo acreano, a ajuda que puder ser agregada a esse processo, que eu considero
desagradável demais, para não dizer outra coisa.
Ouço o Senador Raupp, com muito prazer.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Peço apenas
trinta segundos, Presidente. Eu vou na mesma linha do
Senador Wellington. Estou estranhando que uma emenda individual... Pelo menos, a orientação do Governo é
liberar todas as emendas individuais, não importa de que
bancada, de que partido. Eu estou estranhando muito
que, por essa emenda de V. Exª, tenham sido empenhados apenas R$10 mil e liberados R$4 mil. Realmente,
se isso... Nós vamos ter que investigar isso.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – De R$8 milhões.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Se isso for
real, nós vamos ter que fazer uma reclamação, de
toda a Bancada. Estou aqui com o Líder do Governo
ao meu lado, também estranhando essa posição do
Governo; S. Exª disse, inclusive, que deve ter alguma
coisa errada, que não é possível que isso realmente
tenha acontecido. Mas, se V. Exª está dizendo, nós
vamos ter que, agora, fazer uma investigação sobre
essa situação.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Eu fico muito satisfeito com o que V. Exª fala.
Para não abusar mais ainda do meu querido
Presidente, Senador Efraim Morais, encerro o meu
pronunciamento.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– Agradeço a V. Exª.
Antes de retornar a palavra à Senadora Rosalba
Ciarlini, como Relatora revisora da matéria, passo a ler
expediente que se encontra sobre a mesa.
É lido o seguinte:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
Os abaixo-assinados, integrantes do Partido Democratas (DEM), nos termos do § 6º do art. 65 do
Regimento Interno do Senado Federal, indicam o Senador José Agripino para exercer as funções de Líder
do Partido.
Brasília, 26 de novembro de 2008.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– O expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, com a permissão da Senadora Rosalba Ciarlini.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB)
– V. Exª tem a palavra pela ordem, antes da Senadora
Rosalba Ciarlini iniciar as suas palavras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
de entrar no agradecimento que devo fazer à Casa
pelas menções tão honrosas que fizeram à minha recondução à Liderança do PSDB e de parabenizar o
DEM pela sábia recondução do Senador José Agripino, que é de fato um dos grandes Senadores que já
passaram por esta Casa, eu gostaria de mencionar o
que nos perguntávamos, ainda há pouco, a Senadora
Marisa Serrano, o Senador Sérgio Guerra e eu: se não
se configura algo como uma prevaricação, o Governo,
este ou qualquer outro, não liberar emenda pessoal,
emenda de um Parlamentar em função da sua posição de Oposição a este mesmo Governo. O Senador
Geraldo Mesquita tem sido vítima de uma perseguição
atroz, e isso não pode continuar.
O Senador Geraldo Mesquita me suscita a idéia
que ora levo à Liderança do PSDB, à Assessoria Jurídica do PSDB para saber se isso não deve ser alvo
até de uma ação jurídica, porque é o manuseio equivocado do dinheiro público. Então, o dinheiro público
é para amigo? O dinheiro não é para inimigo atender
ao seu Prefeito? As prioridades do adversário não
devem ser levadas em conta? As andanças que o
Senador Geraldo Mesquita faz pelo Estado do Acre
e que resultam em demandas justas de Prefeitos, de
Câmaras de Vereadores, de populares, não devem
ser consideradas?
Eu vejo nisso algo de prevaricação. Isso tem que
acabar. Não é possível que pensem que o dinheiro é
da poupança de quem se elege. O dinheiro não é da
poupança. O Presidente da República haverá de ter
uma poupança dele, se Deus quiser muito bem fornida, até porque, em quatro anos, qualquer Presidente
faz uma boa economia, e eu sei que a poupança dele
haverá de ser uma poupança honrada, porque eu o
conheci uma pessoa honrada e imagino que deixará
o Governo como uma pessoa honrada. Mas o dinheiro
das emendas, o dinheiro do orçamento não pertence
ao Presidente da República, não pertence ao articulador político do Governo, não pertence à liderança de
qualquer Partido da Base governista. O dinheiro não
pertence ao Ministro da Fazenda. O dinheiro pertence
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ao povo brasileiro. E o povo brasileiro, em parte muito
honrosa no Estado do Acre, é representado pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Eu vou estudar isso com a assessoria jurídica do
meu Partido, porque, de fato – ele usou um termo forte: palhaçada –, essa brincadeira de mau gosto, esse
trote, essa pegadinha, essa infantilidade não pode
perdurar, não pode continuar. As emendas devem ser
liberadas, independentemente da posição que adote
qualquer parlamentar, ou, a meu ver, estaria prevaricando o Governo por dar destino politiqueiro à coisa
pública, ao dinheiro público.
Sr. Presidente, eu agradeço, de coração, a palavra
de adversários e, no caso, um amigo tão querido como
o Senador João Pedro, a palavra de Parlamentares de
vários Partidos, como, por exemplo, o Senador Paulo
Paim, com quem eu tenho uma relação extremamente fraterna, do PT do Rio Grande do Sul, o Senador
Mão Santa, outro companheiro indormido nas nossas
lutas de fiscalização da coisa pública, de fiscalização
do Governo.
Agradeço muito as manifestações que vieram do
DEM, as manifestações que vieram do meu Partido.
Praticamente a Bancada inteira se manifestou.
Eu devo dizer a V. Exª – que, aliás, é um companheiro que me honra muito em tê-lo na Mesa e em têlo no meu Partido, que é o seu Partido, o PSDB – que
tenho plena consciência de que eu exerço a liderança
há tempo talvez demasiado. É a sétima recondução.
Eu vinha da Liderança de Governo, quatro anos. Eu
sinto que vou precisar me desdobrar muito para fazer
dessa liderança uma liderança eficaz, uma liderança
que não se repita, uma liderança que seja criativa e já
pedi à Bancada duas coisas: uma, ao Senador Cícero
Lucena, que proponha uma reestruturação da forma de
atuação dos vice-líderes de modo a nós termos, cada
vez mais, descentralização, atividades de responsabilidade nítida de cada vice-líder. Cada comissão com
seu próprio líder. Ou seja, eu, Líder, chego à comissão
tal, vou me informar, vou me orientar pela palavra do
meu liderado, que, naquele momento, será o meu líder.
É a forma que eu vejo de revitalizar uma liderança que
tem tudo para caducar, tem tudo para envelhecer, até
pelo tempo demasiado de uso desse instrumento que
é tão honroso para mim.
Devo dizer mais: encomendei ao Senador Marconi Perillo que fizesse, a exemplo do que funciona na
Bancada do PSDB da Câmara, um estatuto que estabelece, a partir de agora, um rodízio. Ou seja, ano que
vem, não há hipótese de eu ser Líder do PSDB; será
alguém escolhido pela vontade soberana dos Senadores, e, na outra legislatura, outro alguém, e teremos
oito líderes na outra legislatura.
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Estejamos aqui nós, ou não estejamos aqui nós,
a nossa vinda para cá depende de voto, depende da
vontade nossa de disputar e da vontade dos nossos
conterrâneos de nos elegerem ou não. Mas esse estatuto vigorará daqui em diante, porque a minha Bancada
é composta de homens e mulheres brilhantes; é uma
Bancada composta de ex-Governadores, como Tasso
Jereissati, Marconi Perillo, Alvaro Dias, Parlamentar
do maior brilho, Eduardo Azeredo, que foi, com muito
êxito, Governador das Minas Gerais; é composta de exMinistros – eu cito a Senadora Lúcia Vânia, eu próprio
passei pelo Ministério –; é composta de pessoas que
tiveram passagens brilhantes pelo Executivo, como Cícero Lucena, como Prefeito, como Marisa Serrano, que
foi Vice-Prefeita, com muita atuação na Vice-Prefeitura
de Campo Grande. E mais; a Marisa Serrano desempenhou, logo ao chegar, missões espinhosíssimas,
e se saiu com muito brilho, virando o nome nacional
que é hoje. O Presidente Sérgio Guerra, que acaba
de receber os maiores elogios em visita que recebi –
ele ausente – da Governadora Yeda Crucius, dizendo
como ele faz bem ao Partido, como ele governa o Partido com espírito democrático. Ou seja, V. Exª, que foi
Prefeito de Macapá; o Senador Flexa Ribeiro, que tem
uma atividade empresarial que o credencia a olhar o
lado prático da vida com muita percuciência, com muita
lucidez; o Presidente da Assembléia Legislativa, tantas vezes, o Senador Mário Couto; Sérgio Guerra foi
Secretário de Estado diversas vezes em Recife; João
Tenório, outro líder empresarial que aborda como ninguém a questão energética.
Enfim, temo em estar incorrendo naquele erro
de esquecer alguém – Senador Wellington ainda não
é do Partido – , mas gostaria de dizer que sei que lidero uma bancada composta de pessoas que podem
perfeitamente emprestar brilho e segurança – peço
à Senadora Rosalba um pouquinho de paciência –,
muito brilho e muita segurança à condução da nossa
luta de oposição aqui.
Fico muito honrado, mas ciente de que vou ter que
me desdobrar para fazer uma boa liderança e ciente
de que é um ciclo que se encerra, é um ciclo que se
encerra porque não é justo comigo nem é justo com os
companheiros que nós repitamos uma experiência.
Ontem estava com o jornalista Ricardo Noblat,
que dizia para mim que Fidel Castro ia ligar para pedir conselho sobre como se manter tanto tempo num
cargo, enfim.
Mas é verdade, vamos fazer uma liderança dinâmica, descentralizada, muito participativa, e eu fico,
por hora, muito agradecido à Casa, às manifestações
dos companheiros, a manifestação dos colegas, muito agradecido a minha Bancada pela confiança sete
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vezes renovada. E mais, quero dizer que tenho muita
honra de ter tido como parceiro de luta de oposição,
liderando do DEM, essa figura brilhante, proba, correta, lúcida do Senador José Agripino, e sem dúvida
alguma o Senador Romero Jucá que, pelo jeito que
as coisas vão, segundo as pesquisas, será o líder do
nosso próximo Governo.
Estou muito grato e, ao mesmo tempo, muito
cioso da responsabilidade que tenho às costas. Não
dá para cair na mesmice, e sete anos é um tempo de
mesmice, sete anos é tempo de repetição, é tempo
de desgaste, é tempo de envelhecimento, é tempo de
certa esclerose pelo exercício tão continuado de uma
função que é tão honrosa.
Vou fazer o impossível para fazer desta uma
etapa de renovação de métodos e de aproximação,
cada vez mais, da nossa Bancada, na sintonia com a
opinião pública.
Muito obrigado, de coração, à Casa, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Papaléo Paes, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Agradeço a V. Exª e, como membro do PSDB, quero
lembrar a todos os presentes que a indicação do Senador Arthur Virgílio no Partido foi por unanimidade.
Então, essa unanimidade diz tudo sobre a capacidade,
a competência e a forma como o Senador Arthur Virgílio
dirige o PSDB, como Líder aqui nesta Casa.
Com a palavra, a Senadora Rosalba Ciarlini.
PARECER Nº 1.167, DE 2008 – PLEN
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente Senador Papaléo.
Quero, antes de começar a ler o relatório da Medida Provisória nº 441, que resultou no Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008, parabenizar o Senador
Arthur Virgílio, que, mais uma vez, é conduzido à Liderança do PSDB, por unanimidade. Isso é fruto da sua
competência, do seu equilíbrio, da sua inteligência, da
sua forma de liderar, ouvindo todos do seu Partido.
Parabéns, Senador Arthur Virgílio. V. Exª merece
e, com certeza, com essa visão moderna e participativa, desempenhará cada vez melhor esse trabalho que
já vem realizando com tantos méritos.
Eu queria também registrar a presença de conterrâneos do Rio Grande do Norte – é claro que meus
conterrâneos têm de ser do Rio Grande do Norte –,
da cidade de Upanema, da região oeste, do Prefeito
Jorge, que se encontra nas galerias, do Vice-Prefeito
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e da Prefeita eleita, essa mulher forte e brilhante, que
dará continuidade a um grande trabalho do Prefeito
Jorge, e, com certeza, fará uma grande administração.
É mais uma mulher na luta, participando, que dará a
sua contribuição, com as suas idéias, a sua sensibilidade e a sua força à administração do Município de
Upanema.
Passamos agora à leitura do relatório.
Vem a exame o Projeto de Lei de Conversão
(PLV) nº 28, de 2008, proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008, cujo escopo é a reestruturação
da composição remuneratória de diversas carreiras
de servidores do Poder Executivo Federal, prevendo
também a criação de cargos, definições de atribuições
e regimes de pagamento de gratificações de desempenho, retribuições por titulação e gratificações de
qualificação.
Temos, sinteticamente, as seguintes alterações veiculadas pela presente Medida Provisória, referente às seguintes carreiras – Srªs e Srs. Senadores, no total são 54
carreiras: Carreira de Oficial de Chancelaria e Carreira de
Assistente de Chancelaria – as alterações já constam do
Relatório que V. Exªs têm em mãos; não vou ler cada alteração, porque será fruto de análise do parecer –; Carreira
de Tecnologia Militar; Grupo Dacta; empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas;
Carreira de Médico-Perito Previdenciário e Carreira de
Supervisor Médico-Pericial; Carreiras da Área de Ciência
e Tecnologia; Planos de Carreiras e Cargos da Fiocruz;
Carreiras e Plano Especial de Cargos do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – Denit; Carreira da Seguridade Social e do Trabalho; Carreira Previdenciária; Policiais e Bombeiros Militares dos ex-Territórios
Federais e antigo Distrito Federal; Plano Especial de Cargos da Suframa; Plano Especial de Cargos da Embratur;
Plano de Classificação de Cargos – PCC; Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo; Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional; Gratificação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União; Carreiras e
Cargos do Meio Ambiente; Carreiras e Plano Especial de
Cargos do FNDE; Carreiras e Plano Especial de Cargos
do Inep; Juízes do Tribunal Marítimo; Quadro de Pessoal
da Fundação Nacional do Índio – Funai; Carreiras da Área
Penitenciária Federal; Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro; Plano de Carreiras e Cargos do IBGE; Plano de
Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI; Carreiras do Seguro Social; Carreiras e
Plano Especial de Cargos do DNPM; Plano de Carreiras e
Cargos do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional
de Primatas; Quadro de Pessoal da AGU; Gratificação de
Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária; Gratificação de Desempenho
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de Atividade de Perito Federal Agrário; Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária; Gratificação
de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e
do Trabalho; Plano Especial de Cargos do Ministério da
Fazenda; das Agências Reguladoras; Cargos em exercício das Atividades de Combate e Controle de Endemias;
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e
Radiofármacos; Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática; Gratificação
Temporária de Atividade em Escola de Governo; Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal; Adicional de
Plantão Hospitalar; Remuneração dos Cargos e Funções
Comissionadas da Administração Pública Federal Direta,
Autárquica e Fundacional; Remuneração dos Beneficiados
pela Lei nº 8.878/1994 – disciplina o pagamento no caso
de retorno ao exercício.
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Todas essas medidas encontram-se resumidas em
quadro demonstrativo anexo ao presente Parecer.
Foram apresentadas 591 emendas à Comissão Mista. O relatório do Relator, Deputado Marcelo
Castro, conclui pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de edição e pela adequação financeira
e orçamentária. No mérito, posicionou-se pela aprovação da MP e das Emendas nºs 40, 41, 42 e 468, e
rejeição das demais.
A Emenda nº 40 altera o art. 38 da MP em seu §
4º; a Emenda nº 41, também no art. 38, tem o mesmo
objeto; a Emenda nº 42, da mesma forma, incide sobre
o § 4º do art. 38 da MP; a Emenda nº 468 insere o art.
327 à MP; e a Emenda nº 368, acolhida pelo Plenário,
altera o Anexo XIII.
Em votação preliminar, foi acolhido o relatório
do Relator quanto ao atendimento dos pressupostos
constitucionais de edição e adequação financeira e
orçamentária.
A seguir, foi aprovado o texto da Medida Provisória nº 441/2008, ressalvados os destaques.
Desse trabalho, resultou o Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008.
A seguir, foi aprovada a redação final e enviado
o texto ao Senado Federal.
Passo, agora, a ler o Parecer.
II – Parecer
A correção das expressivas distorções remuneratórias existentes nas carreiras e na composição das gratificações citadas conduz esta Relatoria ao reconhecimento
da existência subjacente dos pressupostos constitucionais de urgência e relevância, de molde a responder,
com a celeridade necessária, às demandas prementes
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da Administração Pública Federal, nas áreas contempladas na busca da efetividade da ação estatal.
Da mesma forma, a criação de cargos e as alterações de competência buscam dotar o aparelho estatal
do Executivo Federal de elementos de manutenção da
eficiência de sua atuação.
Somos, nessa linha, pelo atendimento das exigências
constitucionais de edição da legislação de emergência.
A adequação orçamentária e financeira, também
exigência imposta pela regulamentação congressual
do processo de conversão, está atendida.
No mérito, somos pela aprovação do Projeto de
Lei de Conversão em pauta, de forma a ajustar, com
a premência necessária, as urgentes demandas de
adequação de carreiras, atribuições e contrapartida
financeira das quais se ocupa.
Contudo, temos de ressalvar que diversas categorias não lograram o desejado êxito em suas reivindicações. A propósito, é preciso registrar que há, inclusive,
documento firmado por Ministro de Estado que solicita o cumprimento de acordo firmado em processo de
negociação, mas que não foi observado pelo texto da
Medida Provisória que ora discutimos.
E se, por um lado, é forçoso reconhecer a impossibilidade prática de ora fazer cumprir todos os acordos não observados pelo presente Projeto de Lei de
Conversão, cabe também anotar aqui que podemos e
devemos proceder a alguns ajustes e a certas correções no texto da proposição sob análise, o que estamos
propondo por intermédio das emendas abaixo.
III – Voto
Por todo o exposto, somos pela admissibilidade, pela
constitucionalidade e pela adequação econômico-financeira da Medida Provisória nº 441, de 2008, e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de
2008, dela proveniente, com as seguintes emendas:
São 23 emendas, que passarei a ler.
EMENDA Nº 592
(ao PLV nº 28, de 2008)
Os Anexos CXXXIII e CXXXIV do PLV nº 28, de
2008, passam a ter a seguinte redação:
ANEXO CXXXIII
(Anexo III da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DA
CARREIRA DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO.
Aqui houve uma alteração na data de vigência,
ficando a partir de 1º de fevereiro de 2008 e a partir de
1º de fevereiro de 2009. Essa foi devidamente acordada
com o Governo, inclusive 16 dessas emendas tiveram
a iniciativa do próprio Governo.
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ANEXO CXXXIV
(Anexo IV da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS – GDFFA.
Também há mudança na tabela. O valor do ponto e a vigência a partir de 1º de fevereiro de 2008 e
a partir de 1º de fevereiro de 2009, para as Classes
Especiais C, B e A.
EMENDA Nº 593
(ao PLV nº 28, de 2008)
O Anexo CXXXV passa a ter a seguinte redação:
VALOR DO PONTO DA GDATFA
TABELAS DE VALOR
DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA.
a) Tabela I: Valor do ponto da GDATFA para os
cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial
de Produtos de Origem Animal, Agente de Atividades
Agropecuárias e Técnico de Laboratório
Nas Classes Especiais C, B e A, com vigências
a partir de 1º de abril, seguidas a 1º de abril de 2009
até 2010.
b) Tabela II: valor do ponto da GDATFA para os
cargos de Auxiliar de Laboratório.
Também considerado como Classe Especial,
também a partir de 1º de abril de 2008, com novos
valores em abril de 2009 e abril de 2010.
EMENDA Nº 594
(ao PLV nº 28, de 2008)
Acresçam-se ao PLV nº 28, de 2008, os seguintes parágrafos ao art. 2º e, em conseqüência, o inciso
XVII ao art. 325 e, também, o anexo abaixo, dando-lhe
a numeração devida, conforme a seguir:
Art. 2º .................................................................
§ 1º A Carreira de Oficial de Chancelaria é composta de mil cargos, e a Carreira de Assistente de
Chancelaria de mil e duzentos cargos, distribuídos nas
Classes A, B, C e Especial, conforme regulamento;
§ 2º O titular de cargo integrante das carreiras de
que trata o caput que permanecer por mais de quinze
anos posicionando em uma mesma classe, desde que
tenha obtido, durante pelo menos dois terços do perío-
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do de permanência na classe, percentual na avaliação
de desempenho individual suficiente para progressão
por mérito, observado o interstício de doze meses de
efetivo exercício, será automaticamente promovido à
classe subseqüente.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica à promoção
para a Classe Especial.
§ 4º O Anexo da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro
de 1993, passa a vigorar na forma do Anexo... a esta
Medida Provisória.
Carreiras: Oficial de Chancelaria – Inicial, 300
cargos; Classe A, 270 cargos; Classe B, 230 cargos;
Especial, 200 cargos. Subtotal 1.000 cargos.
Assistente de Chancelaria – Inicial, 360 cargos;
Classe A, 324 cargos; Classe B, 276 cargos; Especial,
240 cargos, Subtotal, 1.200 cargos. No total, 2.200
cargos.
Art. 325...............................................................
XVII – Os arts. 5º e 6º da Lei nº 8.829, de 22 de
dezembro de 1993, o Anexo IV da Lei nº 9.635, de 07
de abril de 1998 e o art. 67 da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006.
EMENDA Nº 595
(ao PLV nº 28, de 2008)
Dê-se a seguinte redação ao art. 155 do PLV nº
28, de 2008:
Na realidade, esta emenda altera o art. 155 e
inclui o art. 56. Já estavam incluídos os arts. 99, 100,
101, 102, 103, 104 e 105 da Lei nº 11.355, de 19 de
outubro de 2006, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 56. ...............................................................
I – Classe A:
a) ter realizado, durante pelo menos doze anos,
atividades relevantes em sua área de atuação;
b) ter realizado, durante pelo menos dez anos,
atividades relevantes em sua área de atuação e possuir especialização em sua área de atuação;
c) ter o título de Mestre e ter realizado, durante o
período de pelo menos oito anos, atividades relevantes
em sua área de atuação; ou
d) ter o título de Doutor e ter realizado, durante o
período de pelo menos seis anos, atividades relevantes
em sua área de atuação.
II – Classe B, que é semelhante à Classe A.
a) ter realizado, durante pelo menos seis anos,
atividades relevantes em sua área de atuação;
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b) ter realizado, durante pelo menos cinco anos,
atividades relevantes em sua área de atuação e possuir especialização em sua área de atuação;
c) ter o título de Mestre e ter realizado, durante
o período de pelo menos quatro anos, atividades relevantes em sua área de atuação; ou
d) ter o título de Doutor e ter realizado, durante o
período de pelo menos três anos, atividades relevantes
em sua área de atuação; (NR)
EMENDA Nº 596
(ao PLV nº 28, de 2008)
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao
art. 155 do PLV nº 28, de 2008 e, também, os anexos
abaixo, dando-lhes a devida numeração:
Art. 155. .............................................................
Parágrafo único. Os Anexos XI, XI-A, XI-B, XI-C
da Lei nº 11.355, de 2006, passam a vigorar na forma,
respectivamente, dos Anexos desta Lei, produzindo
efeitos financeiros a partir das datas neles especificadas”. (NR)
ANEXO
(Anexo XI da Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006)
Vencimento Básico
....................................................................................
b) Vencimento básico dos cargos de PesquisadorTecnologista em Metrologia e Qualidade da Carreira
de Pesquisa e Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade e Cargos de Analista Executivo em Metrologia
e Qualidade da Carreira de Gestão em Metrologia e
Qualidade, vigência a partir de julho/2008.
Também aqui nós temos uma tabela que atende
aos cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, Analista Executivo em Metrologia e
Qualidade para as Classes A, B e C; Padrão que vai
do I ao VI, com os vencimentos básicos e efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2008.
c) Vencimento básico dos cargos de Técnico em
Metrologia e Qualidade da Carreira de Suporte Técnico à Metrologia e Qualidade e Assistente Executivo
em Metrologia e Qualidade da Carreira de Suporte à
Gestão em Metrologia e Qualidade.
Temos mais uma tabela com cargo para Técnico
em Metrologia e Qualidade, Assistente Executivo em
Metrologia e Qualidade. Classes A, B e C. Padrão de
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I ao VI, contendo vencimentos básicos e efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2008.
ANEXO
(Anexo XI-A da Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006)
“VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO”.
PELA QUALIDADE DO DESEMPENHO
NO INMETRO – GQDI.
Tabela I: Efeitos financeiros a partir de 1º de julho
de 2008, contemplando os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, e Analista Executivo em Metrologia e Qualidade. Contém as Classes A, B
e C. Padrões de I ao VI. Valor do ponto: sem titulação, o
máximo é 44,46, e o mínimo é 31,87; aperfeiçoamento e
especialização: máximo, 44,94 e mínimo, 32,17; Mestrado
e Doutorado, com tabelas específicas para cada classe.
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2009.
Com o valor do Ponto da GQDI, para Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e Analista
Executivo em Metrologia e Qualidade. Também obedece
às mesmas Classes A, B e C. Temos: Sem titulação;
Aperfeiçoamento e Especialização; Mestrado e Doutorado. Cada qual com a sua tabela específica.
c) Valor do ponto da GQDI para os cargos de
Técnico em Metrologia e Qualidade, e Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade.
Também da mesma forma, Classes A, B e C.
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO – RT
b) Valor da RT para os cargos de PesquisadorTecnologista em Metrologia e Qualidade da Carreira de
Pesquisa e Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade e
Cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade
da Carreira de Gestão em Metrologia e Qualidade.
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2009.
ANEXO
(Anexo XI-C da Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006)
GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO – GQ
(Efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2008)
a) Valor da GQ para os cargos de Técnico em
Metrologia e Qualidade, e Assistente Executivo em
Metrologia e Qualidade para as Classes A, B e C.
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EMENDA Nº 597
(ao PLV nº 28, de 2008)
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ANEXO
(Anexo IV-A da Lei nº 11.344, de 2006)

Aqui também uma tabela com efeitos financeiros a partir de 1º de julho para as classes Especial,
D, C, A e B;
b) Vencimento básico dos cargos de Médico Perito Previdenciário, da Carreira de Médico Perito Previdenciário e dos Cargos de Supervisor Médico-Pericial
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial – 20 horas
semanais:
Classes: Especial, A, B, C e D; Padrão: I a III;
Efeitos Financeiros a partir de 1º de julho de 2008.

VALORES DO VENCIMENTO BÁSICO DA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

EMENDA Nº 600
(ao PLV nº 28, de 2008)

EFEITOS FINANCEIROS: a partir de 1º de fevereiro de 2009.
Classes: titular, associado, adjunto, assistente e
auxiliar; nível de 1 a 4; vencimento básico; regime de
trabalho: 20 horas, 40 horas e dedicação exclusiva,
com seus devidos valores.

Altere-se o Anexo CIV do PLV nº 28, de 2008,
que passa a ter a seguinte redação:

Inclua-se, no PLV nº 28, de 2008, o artigo e o
anexo abaixo, dando-lhes a numeração devida:
Art. O Anexo IV-A da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo
a esta Lei.

EMENDA Nº 598
(ao PLV nº 28, de 2008)
Dê-se, ao anexo XIII do PLV nº 28, de 2008, a
seguinte redação:
ANEXO XIII
a) Médico Perito Previdenciário.
Situação atual: Perito Médico da Previdência
Social, da Carreira de Perícia Médica da Previdência
Social.
Também especifica classe e padrão; Supervisor
Médico-Pericial, da Carreira de Supervisor MédicoPericial.
Também determina classe, padrão, classes especiais e cargos; situação nova: Supervisor MédicoPericial e Supervisor Médico-Pericial, da Carreira de
Supervisor Médico-Pericial.
EMENDA Nº 599
(ao PLV nº 28, de 2008)
Dê-se ao anexo XV do PLV nº 28, de 2008, a
seguinte redação:
ANEXO XV
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
a) Vencimento básico dos cargos de Médico Perito
Previdenciário, da Carreira de Médico Perito Previdenciário
e dos cargos de Supervisor Médico-Pericial, da Carreira
de Supervisor Médico-Pericial – 40 horas semanais.

TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS
DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2008
Cargos de nível superior e intermediário.
São cargos de provimento efetivo de nível superior
intermediário da Carreira de Seguro Social, e Cargos
de provimento efetivo de nível superior e intermediário
da Carreira do Seguro Social.
b) Cargos de nível auxiliar.
Também uma tabela específica.
EMENDA Nº 601
(ao PLV nº 28, de 2008)
Inclua-se, no PLV nº 28, de 2008, a Seção XL
do Capitulo I, composta dos arts. 287, 288, 289, 290
e 291, nos termos seguintes, renumerando-se os artigos atualmente com esta numeração e os a eles subseqüentes, e acrescentem-se os Anexos seguintes,
dando-lhes a numeração devida:
SEÇÃO XL
Dos Servidores do Centro de
Referência Professor Hélio Fraga
Art. 287. Ficam redistribuídos do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde para o Quadro de Pessoal da
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz os servidores titulares
dos cargos de níveis superior e intermediário da Carreira
da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº
10.483, de 3 de julho de 2002, e da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho de que trata o art. 1º da Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, que se encontrava
em exercício no Centro de Referência Professor Hélio
Fraga – CRPHF, em 10 de junho de 2008.
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Art. 288. Os arts. 11, 34, 44 e 150 da Lei 11.355,
de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11.
Parágrafo único. Somente poderão ser enquadrados no Plano de Carreiras e Cargos de que trata
o caput deste artigo os servidores que integravam o
Quadro Pessoal da Fiocruz em 22 de julho de 2005
e os servidores que se encontravam em exercício no
Centro de Referência Professor Hélio Fraga – CRPHF,
em 10 de junho de 2008.
Art. 34.
Parágrafo único. Fazem jus à GDACTSP – é um
tipo de gratificação – os servidores não enquadrados
nas Carreiras da área de Ciência e Tecnologia, de que
trata o art. 27 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993,
em exercício na Fiocruz em 22 de julho de 2005, e os
titulares dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário a que se refere o art. 28-A, em exercício no
Centro de Referência Professor Hélio Fraga, em 10
de junho de 2008, que optarem pelo enquadramento
no Plano de Carreira e Cargos de Ciência, Tecnologia,
Produção e Inovação em Saúde Pública, nos termos
do § 2º do art. 28-A desta Lei”.
São vários artigos, todos referentes ao enquadramento: arts. 44, 150, 289.
Art. 289. A Lei nº 11.355, de 2006, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 28-A. Serão enquadrados em cargos de idêntica denominação e atribuição, que passarão a integrar
o Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia,
Produção e Inovação em Saúde Pública, os titulares
dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário
– todos eles são referidos.
Em anexo, há as tabelas de correlação e o termo de opção.
Passamos, agora, à Emenda nº 602:
EMENDA Nº 602
Incluam-se, onde couberem, os seguintes artigo
e anexo, dando-lhes a numeração devida:
“Art. ... O Anexo XIV-A da Lei nº 11.344, de 8 de
setembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo a esta Lei.
Há aqui tabelas de vencimento básico dos cargos de Técnico de Laboratório e Auxiliar de Laboratório
com implementações a partir de 1º de abril de 2008,
1º de fevereiro de 2009 e 1º de fevereiro de 2010. Uma
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tabela com o valor do vencimento básico para os cargos de Técnico de Laboratório e outra, com o valor do
vencimento básico para os cargos de Auxiliar de Laboratório, também com efeitos financeiros a partir de
1º abril de 2008.
EMENDA Nº 603
Tabela de vencimento básico dos cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Agente de Atividades Agropecuárias.
Essa tabela se refere a essas atividades com
Classe Especial, A, B e C, vencimento básico e efeitos
financeiros a partir de 1º de abril de 2008.
EMENDA Nº 604
Incluam-se, onde couberem, os seguintes artigos
e anexos, dando-lhes a numeração devida:
Art. . Os servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei
nº 7.596, de 10 de abril de 1987, em exercício nas
unidades da Advocacia-Geral da União – AGU – na
data de publicação desta Lei, serão enquadrados no
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de
janeiro de 2005, de acordo com as respectivas atribuições e requisitos de formação profissional, conforme
a Tabela de Correlação constante do Anexo VII da Lei
nº 11.091, de 2005.
§ 1º. O enquadramento dos servidores de que
trata o caput na Matriz Hierárquica e no nível de capacitação correspondente às certificações que possua,
conforme disposto nos §§ 1º e 4º do art. 15 da Lei nº
11.091, de 2005, será efetuado pela Comissão de Enquadramento a que se refere o art. 19 da Lei nº 11.091,
de 2005, no prazo máximo de 90 dias a contar da data
da publicação desta Lei, salvo manifestação irretratável
do servidor, a ser formalizada em até 45 dias a contar
da data de publicação desta lei, na forma do termo de
opção constante do anexo desta Lei.
§ 2º. O prazo para exercer a opção a que se refere o § 1º deste artigo, no caso de servidores afastados nos termos dos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, estender-se-á até 30 dias
contados a partir do término do afastamento, assegurado o direito à opção a partir da data de publicação
desta Lei.
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O §§ 3º, 4º, 5º e 6º são também referentes ao
prazo para opção.
“Art. 7º. Poderão perceber a Gratificação de
Representação de Gabinete ou a Gratificação Temporária, até 31 de dezembro de 2009, os servidores
ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral
da União.”
Art. .. A Gratificação Temporária a que se refere o
art. 7º da Lei nº 10.480, de 2002, não pode ser percebida cumulativamente com a Gratificação Temporária
da Advocacia-Geral da União – GTAGU.
Temos também aqui o anexo, com o termo de
opção.
E, agora, passamos à Emenda nº 605.
EMENDA Nº 605
A Emenda nº 605 trata de correção de erro material, medida decorrente de um alerta que foi feito por
diretores do Departamento Penitenciário. A emenda é
a seguinte:
Substitua-se, no inciso III do art. 134 do PLV nº
28, de 2008, a expressão “Departamento de Polícia
Federal” pela expressão “Departamento Penitenciário
Nacional”.
EMENDA Nº 606
Substitua-se, onde houver, no art. 30 e seguintes, da seção V do Capítulo I do PLV nº 28, de 2008,
a denominação da carreira e dos cargos de “Médico
Perito Previdenciário” pela denominação “Perito Médico Previdenciário”.
EMENDA Nº 607
Dê-se a seguinte redação ao art. 257, do PLV nº
28, de 2008:
Art. 257. O inciso II do art. 10 da Lei nº 11.457,
de 16 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10.................................................................
II – em cargos de Analista-Tributário da Receita
Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593,
de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida
pelo art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e
vagos, de Técnico da Receita Federal da Carreira de
Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro
de 2002, e os cargos efetivos, ocupados e vagos dos
servidores de que trata o art. 12 desta lei redistribuí-
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dos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil até
a data da publicação da Medida Provisória nº 440, de
29 de agosto de 2008.
EMENDA Nº 608
Suprima-se, no PLV nº 28, de 2008, em seu art.
61, a inclusão dos artigos 41-A, 41-B e 41-C na Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006; em seu art. 62,
a referência aos Anexos IX-C, IX-D, CLXXI e CLXXII;
suprima-se também os Anexos CLXXI e CLXXII do
PLV e altere-se, em seu art. 60, a redação dada ao
art. 33 da Lei nº 11.355, de 2006, que passa a ter a
seguinte redação:
Art. 33. A remuneração dos servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública será
composta das seguintes parcelas:
I – vencimento básico, nos valores indicados nas
tabelas constantes do Anexo IX desta Lei;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade de
Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde
Pública;
III – Adicional de Trabalho.
....................................................................................
EMENDA Nº 609
Dê-se a seguinte redação às tabelas ‘c” e ‘e’ do
Anexo XXIII do PLV nº 28, de 2008:
c) Tabela III: Valor do ponto da GDACTSP para
os cargos de Técnico em Saúde Pública da Carreira
de Suporte Técnico em Ciência, Tecnologia, Produção
e Inovação em Saúde Pública e Cargos de Assistente
Técnico de Gestão em Saúde da Carreira de Suporte
à Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública.
Também com uma tabela aqui anexa dos pontos, que estão sendo modificados, correspondentes
aos cargos de técnico e assistente e às classes especiais Técnico 3, Assistente 3, Técnico 2, Assistente 2, Técnico 1, Assistente 1 e as Classes Especiais
A, B e C.
Emenda 610.
Está terminando, Sr. Presidente. E olha que não
estou lendo detalhadamente, porque como todos os
Senadores devem estar já acompanhando a leitura,
não estamos lendo as tabelas, porque, senão, acho
que amanhã ainda não daria tempo de terminar.
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EMENDA Nº 610
Acrescente-se, no art. 280 do PLV nº 28, de 2008,
a determinação para alteração do caput do art. 28 e do
§ 5º do art. 30 da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006, que passam a ter a seguinte redação:
“Art. 28. Fica autorizada a redistribuição para os
Quadros de Pessoal Específico das Agências Reguladoras dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos
instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, ou planos correlatos da Administração Pública
Federal, autárquica e fundacional, ou ocupantes de cargos efetivos da Carreira de que trata a Lei nº 10.483,
de 3 de julho de 2002, regidos pela Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, cujas atribuições sejam
compatíveis com as dos cargos integrantes daqueles
Quadros de Pessoal Específico, cedidos às Agências
Reguladoras ou por elas requisitados até 20 de maio
de 2004, e que tenham permanecido nessa condição
ininterruptamente até 29 de agosto de 2008.”
“Art. 30. ..............................................................
§ 5º O prazo para exercer a opção referida no
caput deste artigo será de sessenta dias contados da
data de publicação da lei que resultar da conversão da
Medida Provisória nº 441, de 20 de agosto de 2008.”
EMENDA Nº 611
Substitua-se a expressão “média de valores”,
constante da alínea a do inciso II do art. 50 do PLV nº
28, de 2008, pela expressão “média de pontos”.
EMENDA Nº 612
Inclua-se, entre os dispositivos que o art. 82 do
PLV nº 28, de 2008, acrescenta à Lei nº 11.357, de
2006, o seguinte art. 10-A, bem como, entre os Anexos
do PLV, o Anexo CLXXIII abaixo:
Art. 82. ...............................................................
....................................................................................
“Art. 10 – A. Os servidores que estão em exercício,
instituído pela Lei nº 8.745, alínea h, inciso VI, art. 2º,
de 9 de dezembro de 1993, que prestaram concurso
público de provas ou de provas e títulos, voltados ao
exercício de atividades técnicas, técnico-administrativas
e de suporte, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional,
passarão a ser enquadrados em Tabela de Cargos e

283

Novembro de 2008

Empregos, por prazo indeterminado, conforme o Anexo CLXXIII desta lei.
§ 1º Os cargos a que se refere o caput deste artigo, que sofrerem vacância em decorrência de exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse em
outro cargo inacumulável ou falecimento do servidor,
serão automaticamente extintos, conforme disposto
em regulamento.
§ 2º Os servidores titulares de cargos e provimento temporário, de que trata o caput, serão enquadrados automaticamente no PGPE, de acordo com as
respectivas atribuições, estando sujeitos aos deveres e
atribuições estabelecidas pela legislação relativa aos
servidores públicos civis da União.”
Também aqui vem uma tabela.
Passamos agora à ultima emenda, que é a emenda nº 613.
EMENDA Nº 613
Dê-se ao art. 21-A da Lei nº 10.855, de 1º de
abril de 2004, na forma conferida pelo art. 159 do Projeto de Lei de Conversão nº28, de 2008, a seguinte
redação:
Art.159. ..............................................................
Art. 21-A. Os cargos efetivos e vagos de nível
superior e nível intermediário da Carreira Previdenciária instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, do Plano de Classificação de Cargos – PCC,
instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo –
PGPE, instituído pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro
de 2006, e de planos correlatos, do Quadro de Pessoal
do INSS, de 19 de março de 2007, ficam transformados
em cargos de Analista do Seguro Social e de Técnico
do Seguro Social, respeitado o nível correspondente,
salvo manifestação irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da publicação da Lei que resultar da conversão
da Medida Provisória nº 441, de 29 de agosto de 2008,
na forma do termo de opção constante do Anexo IV
desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas
de implementação das Tabelas de Vencimento Básico
referidas no Anexo III desta Lei.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é o
parecer com as emendas que foram anexadas ao PLV
nº 28, de 2008.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário.
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente
de Secretário.
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço à Senadora Rosalba Ciarlini, que fez
um trabalho realmente exaustivo em torno da Medida
Provisória nº 441.
O Parecer preliminar da Relatora é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência e pela adequação financeira e orçamentária,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002. No
mérito, é pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão, com as emendas que apresentou.
Em votação os pressupostos.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro, em primeiro lugar, o excelente trabalho
da Senadora Rosalba, que atendeu, ouviu e discutiu
com todas as categorias, detalhou todas as demandas,
debateu com a base técnica do Governo. Conseguimos chegar praticamente a um entendimento sobre a
grande maioria das matérias.
Pela constitucionalidade, somos favoráveis, claro,
enaltecendo o trabalho da Senadora Rosalba. No mérito, Sr. Presidente, combinamos uma sistemática de
votação. A Senadora Rosalba apresentou 23 emendas
ao texto que veio da Câmara. Dessas 23 emendas,
estamos destacando três: a Emenda nº 608; a Emenda nº 611 e a Emenda nº 612 – três requerimentos de
minha autoria.
Quanto aos outros destaques, em entendimento
com a Senadora Rosalba – até porque a maioria já foi
atendida parcial ou integralmente – a idéia é consideramos o parecer dela prejudicado e votarmos esses
destaques em globo, vamos derrubar esses destaques
prejudicados. Votaremos apenas, além do texto de
mérito da Senadora, os três destaques que mencionei
para os quais haveria votação em separado.
Portanto, é uma economia processual extremamente grande. Vários segmentos estão sendo atendidos. O Governo bancou o entendimento, o Governo
ampliou os ganhos e as sistemáticas com diversas
categorias.
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Quero, portanto, enaltecer, novamente, o trabalho
da equipe técnica do Senado e da Senadora Rosalba,
porque conseguimos chegar a esse mérito para votar
esta matéria na noite de hoje.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação os pressupostos de relevância,
urgência e adequação financeira e orçamentária.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, já inscrito, para encaminhar. Posteriormente, darei
a palavra ao Senador Antonio Carlos Júnior.
Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
O Senador Mozarildo Cavalcanti está ausente
no momento.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Júnior, para encaminhar a votação dos pressupostos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um
esclarecimento: o Senador Aloizio Mercadante está
inscrito para falar?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Até agora, não.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Queria pedir a V. Exª que tivesse um pouco de paciência,
porque ele é um dos homens que têm posição clara
definida nesta matéria. Acho que o Brasil todo espera
ouvir a sua posição. Evidentemente, ele deverá se dirigir para cá logo mais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Junior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Democratas
vota pela aprovação dos pressupostos de relevância
e urgência.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Continua o encaminhamento de votação dos
pressupostos.
Como vota o PDT?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PDT vota “sim”.
Como vota o PMDB?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O PMDB
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “sim”.
Líder da Minoria, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria
vota “sim”, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder da Minoria vota “sim”.
Senador Renato Casagrande, pelo PSB.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Sr. Presidente, primeiro, parabenizo a Senadora Rosalba Ciarlini pelo relatório, feito após muito
debate, muita discussão, um relatório com muitos detalhes. Quero parabenizar também as categorias que
estão sendo atendidas neste acordo feito com o Governo e dizer que o meu voto, o voto do PSB é “sim”,
Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Para
encaminhar, Sr. Presidente, pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar, com a palavra o Senador
Sérgio Zambiasi, pelo PTB.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente, o PTB acompanha a Liderança do Governo,
vota “sim” e também cumprimenta a Senadora Rosalba
Ciarlini pelo relatório.
Nós apresentamos inúmeros destaques, muitos
dos quais foram acolhidos. Portanto, estamos contemplados e satisfeitos com a apresentação do relatório, acompanhando a orientação da Liderança do
Governo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PTB vota “sim”.
Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – O PSDB
vota “sim”, sem deixar de reconhecer o valoroso trabalho feito pela Senadora Relatora Rosalba Ciarlini,
reconhecendo o acolhimento e a preocupação em
democratizar esse relatório.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
Como vota o PSOL? Com a palavra o Senador
José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, manifesto o voto “sim”, com
louvor ao trabalho da Senadora Rosalba Ciarlini, que
soube ouvir e debater com as categorias e realizar um
processo de negociação que incluísse os desejos, as
aspirações e as reivindicações de várias categorias.
Portanto, o PSOL vota “sim”, com louvor ao trabalho
da nobre Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação os pressupostos de relevância e
urgência e de adequação financeira.
As Srªs e os Srs Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
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Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das Emendas, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos
a votação dos destaques. Temos de ressalvar os destaques para poder votar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos pedir ao Senador Antonio Carlos Valadares que ajude a Mesa na leitura.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, conforme o combinado quanto aos procedimentos, eu gostaria de sugerir que votássemos os
requerimentos de destaques em dois momentos: os
Requerimentos de Destaque das Emendas nºs 608,
611, 612, que vamos aprovar, num determinado momento, e todos os demais Requerimentos de Destaque num outro momento, considerados prejudicados,
que nós vamos rejeitar, para que nós possamos dar
continuidade à votação de mérito.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos votar em globo, portanto, de acordo
com a sugestão do Líder do Governo, se não houver
objeção dos demais Líderes, os Requerimentos de
Destaque das Emendas nºs...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nºs 608,
611, 612.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Mas teremos que fazer referência aos de nºs
22, 23, 24, 25, 35, 63, 65, 67, 68, 161, 183, 184, 185,
213, 220, 221, 222, 225, 233, 297, 373, 409, 445, 462,
463, 468, 480, 485, 499, 506, 510, 561 e 576.
Vamos, então, recorrer ao 1º Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares, para fazer a
leitura dos requerimentos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antonio
Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.502, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 4 de autoria do
Deputado Rodrigo Rollemberg, oferecida à Medida
Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008).
Sala das sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
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REQUERIMENTO Nº 1.503, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 8 de autoria do
Deputado Rodrigo Rollemberg, oferecida à Medida
Provisória nº 441, 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das sessões, 26 de novembro de 2008. Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.504, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 22, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
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de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
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Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões,26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.505, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 23, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
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que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
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do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.506, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 24, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,

343

Novembro de 2008

do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
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Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.507, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 25, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
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Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
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da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.508, DE 2008
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso II do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 33, que adiciona
redação ao § 1º do art. 30 da MP nº 441/08, posteriormente convertida no PLV nº 28/08.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
REQUERIMENTO Nº 1.509, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 35, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Car-
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gos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
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da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.510, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 63, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 27 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Auditoria da Receita Federal do Brasil e AuditoriaFiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15
de julho de 2004; das Carreiras da Área Jurídica, de
que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006;
das Carreiras de Gestão Governamental, de que trata a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001; das Carreiras do Banco Central do Brasil –
BACEN, de que trata a Lei nº 9.650, de 27 de maio de
1998; e da Carreira de Diplomata, de que trata a Lei nº
11.440, de 29 de dezembro de 2006; cria o Plano de
Carreiras e Cargos da SUSEP, o Plano de Carreiras e
Cargos da CVM e o Plano de Carreiras e Cargos do
IPEA; dispõe sobre a remuneração dos titulares dos
cargos de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, e integrantes da Carreira Policial Civil dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e
Roraima de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro
de 2006, a criação de cargos de Defensor Público da
União, a criação de cargos de Analista de Planejamento
e Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvolvimento
na Carreira – SIDEC, Dispõe sobre a reestruturação
da composição remuneratória das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal
do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de
julho de 2004; das Carreiras da Área Jurídica, de que
trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006; das
Carreiras de Gestão Governamental, de que trata a
Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de
2001; das Carreiras do Banco Central do Brasil – BACEN, de que trata a Lei nº 9.650, de 27 de maio de
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1998; e da Carreira de Diplomata, de que trata a Lei nº
11.440, de 29 de dezembro de 2006; cria o Plano de
Carreiras e Cargos da SUSEP, o Plano de Carreiras e
Cargos da CVM e o Plano de Carreiras e Cargos do
IPEA; dispõe sobre a remuneração dos titulares dos
cargos de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, e integrantes da Carreira Policial Civil dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e
Roraima de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro
de 2006, a criação de cargos de Defensor Público da
União, a criação de cargos de Analista de Planejamento
e Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvolvimento
na Carreira – SIDEC; altera as Leis nºs 10.910 de 15
de julho de 2004, 11.358, de 19 de outubro de 2006,
e 9.650, de 27 de maio de 1998; revoga dispositivos
da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio de 1998,
10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15
de julho de 2004, 11.094, de 13 de janeiro de 2005,
11.344, de 8 de setembro de 2006, e 11.356, de 19 de
outubro de 2006; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 440, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1511, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 63, de autoria
do Deputado Jorge Bittar, oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.512, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 65, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
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de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
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Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.513, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 65, de autoria
do Deputado Jorge Bittar, oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento Interno do Senado federal, requeiro Destaque para
votação em Separado da Emenda nº 67, de autoria do
Deputado Jorge Bittar, oferecida à Medida Provisória
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nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28,
de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008.–
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.515, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 67, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei n° 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Pla-
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no Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
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junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 68, de autoria
do Deputado Jorge Bittar, oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.517, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 68, constante no Projeto de Lei de
Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
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de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
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Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.518, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 161, constante no Projeto de Lei
de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
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Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27
de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal da AGU,
de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, da
Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA, de que trata a Lei
nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratificação
de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização
Agropecuária – GDATFA, de que trata a Lei nº 10.484,
de 3 julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA, de que
trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma
Agrária – GDARA, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho
da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho
– GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 2006, das
Carreiras e Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras, de que tratam as Leis nºs 10.768, de 19
de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio de 2004,
10.882, de 9 de junho de 2004, e 11.357, de 2006, da
Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal
– GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre
a instituição da Gratificação Específica de Produção de
Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação
Específica, da Gratificação do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
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nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.519, DE 2008
Requeiro, nos termos do art.312, inciso II, do Regimento Interno, destaque para votação em separado da
Emenda nº 183, constante no Projeto de Lei de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação
da composição remuneratória das Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que
trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de
2006, da Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a
Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo
DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro
de 2002, dos empregos públicos do Quadro de Pessoal
do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a
Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira de
Supervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 9.620,
de 2 de abril de 1998, das Carreiras da Área de Ciência
e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993, do Plano de Carreiras de Cargos da Fiocruz,
de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
– DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro
de 2005, da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483. de 3 de julho de 2002,
da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355,
de 26 de dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros
Militares dos Ex-Territó– rios Federais e do antigo Distrito Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho
de 2002, do Plano Especial de Cargos da Suframa, de
que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do
Plano Especial de Cargos da Embratur, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classficação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de
10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do
Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da Imprensa
Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro
de 2005, da Gratificação de Incremento a Atividade de
Administração do Patrimônio da União – GIAPU, de
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que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, das
Carreiras da área de Meio Ambiente, de que trata a Lei
nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, do Plano Especial
de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, dos Juizes do Tribunal
Marítimo, de que trata a Lei nº 11.319, de 6 de julho de
2006, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do
Índio – FUNAI do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de
2006, do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE, de que
trata a Lei nº 11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e
Cargos do INPI de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da
Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855,
de 1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal da
AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002
da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de que trata a
Lei nº 10. 883. de 16 de junho de 2004, da Gratificação
de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização
Agropecuária – GDATFA, de que trata a Lei nº 10.484,
de 3 julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA, de que
trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma
Agrária – GDARA, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho
da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho
– GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 2006, das
Carreiras e Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras, de que tratam as Leis nºs 10. 768 de 19
de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio de 2004,
10.882, de 9 de junho de 2004, e 11.357, de 2006, da
Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal
– GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre
a instituição da Gratificação Específica de Produção de
Radioisótopose Radiofármacos – GEPR. da Gratificação
Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSJSP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de II de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
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do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim
REQUERIMENTO Nº 1.520, DE 2008
Requeiro nos termos do artigo 312, II do Regimento Interno do Senado Federal que seja feita a votação em separado da Emenda nº 184, de autoria da
nobre Deputada Federal Gorete Pereira, apresentada
a Medida Provisória nº 441 de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senado José Nery Azevedo, Líder do PSOL.
REQUERIMENTO Nº 1.521, DE 2008
Requeiro nos termos do artigo 312, II do Regimento Interno do Senado Federal que seja feita a votação em separado da Emenda nº 185, de autoria da
nobre Deputada Federal Gorete Pereira, apresentada
à Medida Provisória nº 441, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador José Nery Azevedo, Líder do PSOL.
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2008
Destaque de emenda para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 213 ao Projeto de Lei nº 28, de 2008,
proveniente da Medida Provisória nº 441.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Valdir Raupp.
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2008
Requeiro nos termos do artigo 312, II do Regimento Interno do Senado Federal que seja feita a votação em separado da Emenda nº 213, de autoria da
nobre Deputada Federal Gorete Pereira, apresentada
à Medida Provisória nº 441, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador José Nery Azevedo, Líder do PSOL.
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2008
Requeiro nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 220, apresentada à Medida Provisória
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nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.525, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 221, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.526, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para votação
em separado da Emenda nº 221, de autoria do Senador
Valdir Raupp, oferecida à Medida Provisória nº 441, de
2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.527, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 222, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.528, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 225, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.529, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 233, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi
REQUERIMENTO Nº 1.530, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa-
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rado da Emenda nº 373, constante no Projeto de Lei
de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
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de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.531, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
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Votação em Separado da Emenda nº 373, de autoria
do Deputado Jorge Bittar, oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 297, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi
REQUERIMENTO Nº 1.533, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 409, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.534, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 445, apresentada à Medida Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de Lei
de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senado Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.535, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 462, constante no Projeto de Lei
de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
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nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
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Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.536, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 463, constante no Projeto de Lei
de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
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do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
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a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.537, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 468, constante no Projeto de Lei
de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacio-
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nal de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratifica-
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ção de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.538, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 470, de autoria
do Deputado Rodrigo Rollemberg, oferecida à Medida
Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.539, DE 2008.
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para a votação em separado da Emenda nº 480, apresentada à Medida
Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 1.540, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado da Emenda nº 485, constante no Projeto de Lei
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de Conversão nº 28 de 2008, que dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar,
de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos
cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551,
de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos
do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio
de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial,
de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das
Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de
Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e
do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares
dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal,
de que trata a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, do
Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata
a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano
Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a
Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da
Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União –
GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de
que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que
trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de
2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a
Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006, do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano
de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº
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11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira
do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal
da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de
que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA, de que trata a
Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário
– GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de que trata
a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº
11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871,
de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de
2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária
das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores
da Administração Pública Federal – GSISTE, de que
trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopose Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração
dos Recursos de Informação e Informática – GSISP,
da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo – GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar,
dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei
nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, do Plano de Carreiras e Cargos
do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de
Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de
junho de 2003, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.541, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para a
votação em separado da Emenda nº 488, de autoria
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do Deputado Rodrigo Rollemberg, oferecida à Medida
Provisória nº 411, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008).
Sala das sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro. – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.542, DE 2008.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para a
votação em Separado da Emenda nº 499, de autoria
do Senador Valdir Raupp, oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Flexa Ribeiro. – Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.543, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno, destaque para a votação em separado da Emenda nº de 499, apresentada à Medida
Provisória nº 441, de 2008, que originou o Projeto de
Lei de Conversão nº 28, de 2008.
Senador Federal, 26 de novembro de 2008. –
Senador Sérgio Zambiazi.
REQUERIMENTO Nº 1.544, DE 2008
Requeiro nos termos do artigo 312, II do Regimento Interno do Senado Federal que seja feita a votação em separado da Emenda nº 506, de autoria da
nobre Deputada Federal Luciana Genro, apresentada
a Medida Provisória nº 441, de 2008.
Senado Federal, 26 de novembro de 2008. – Senador José Nery Azevedo, Líder do PSOL.
REQUERIMENTO Nº 1.545, DE 2008
Requeiro nos termos do artigo 312, II do Regimento Interno do Senado Federal que seja feita a votação em separado da Emenda nº 510, de autoria da
nobre Deputada Federal Gorete Pereira, apresentada
a Medida Provisória nº 441, de 2008.
Senado Federal, 11 de novembro de 2008. – Senador José Nery Azevedo, Líder do PSOL.
REQUERIMENTO Nº 1.546, DE 2008
Destaque de emenda para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em separado da
Emenda nº 561, ao Projeto de Lei de Conversão nº 28,
proveniente da Medida Provisória nº 441, de 2008.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Paulo Paim.
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REQUERIMENTO Nº 1.547, DE 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 561, de autoria
do Deputado Geraldo Magela, oferecida à Medida Provisória nº 441, de 2008 (Projeto de Lei de Conversão
nº 28, de 2008).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Mário Couto.
REQUERIMENTO Nº 1.548, DE 2008
Destaque de emenda para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda nº 561, ao Projeto de Lei de Conversão nº 28, proveniente da Medida Provisória nº 441,
de 2008.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Valter Pereira.
REQUERIMENTO Nº 1.549, DE 2008
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 576, apresentada à medida Provisória
nº 441, de 2008.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação em globo...
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu gostaria de pedir um destaque de votação
em separado do art. 143 e seu parágrafo único do
PLV nº 28.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª tem que apresentar agora.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – É supressivo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª tem que apresentar agora, por escrito,
à Mesa.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação em globo...

359

Novembro de 2008

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, fiz um destaque para a Emenda
nº 576. Quer dizer, fiz um pedido de destaque. Gostaria
de ver votado o meu destaque, não em bloco.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª quer a votação em separado.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Em
separado, do meu destaque, que é um destaque específico da região cacaueira, para os funcionários da
Ceplac, que estão injustiçados, muito importante para
o Estado da Bahia.
Se nós colocarmos num único cesto todos esses
pedidos de destaque, é claro que não se vai poder
avaliar. E gostaria que o Plenário pudesse avaliar o
caso colocado na Emenda nº 576, que foi o meu pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendido.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, queria destacar também a Emenda nº 213.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Emenda nº 213...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.)
– Presidente Garibaldi, também apresentei destaque
para a votação em separado da Emenda nº 213.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Emenda nº 213.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já esta
destacado.
Em votação, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu preciso também fazer o meu destaque.
Estou com um requerimento e quero que a Mesa
possa retirar daquele bloco que será votado em globo
em que são todos rejeitados sumariamente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Encaminhe, V. Exª
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Então, requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 33, que adiciona redação ao §1º do art. 30 da Medida Provisória nº
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441, de 2008, posteriormente convertida no PLV nº
028, de 2008.
É esse o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Em votação os restantes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antonio
Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.550, DE 2008
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do artigo 143 e seu parágrafo único visando sua
supressão, do PLV nº 28/2008.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Valter Pereira.
REQUERIMENTO Nº 1.551, DE 2008
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, a Emenda nº 608, do PLV 28/2008,(justificação
oral pelo autor).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 1.552, DE 2008
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da Emenda nº 611, ao PLV nº 28/2008, (justificação
oral pelo autor).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Romero Jucá.3
REQUERIMENTO Nº 1.553, DE 2008
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 612, ao PLV 28/2008. (justificação
oral pelo autor)
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação em globo dos requerimentos que não
foram objeto de pedido em separado.
Em votação.
Encerrada a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Rejeitado, Sr. Presidente.
A Liderança do Governo encaminha contra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os requerimentos foram rejeitados.
Votação em globo dos requerimentos do Senador
Valter Pereira, do art. 143 e seu parágrafo único, e das
Emendas nºs 608, 611, 612, 33 e 213 – dois pedidos
de destaque.
Votação em globo dos requerimentos de destaque
que acabam de ser referenciados. (Pausa.)
Aprovados.
As matérias destacadas serão votadas oportunamente.
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem
preferência regimental, sem prejuízo dos destaques e
das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo do art. 143 e seu parágrafo único, visando sua supressão do PLV nº 28, de 2008.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Este é o
destaque do Senador Valter Pereira, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Valter Pereira é o autor.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– O Democratas vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação.
Em votação.
Quem mantém o artigo vota “sim”.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mas
eu quero esclarecer o que é o artigo, Sr. Presidente.
Por isso, pedi a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Então, V. Exª tem a palavra.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Esse artigo é
o seguinte, Sr. Presidente: quando foram criadas as
penitenciárias federais, estabelecimentos destinados
a internar aqueles delinqüentes vips, tipo Fernandinho
Beira-Mar, Marcola e tantos outros, copiou-se o modelo americano, conferindo todo um regime especial
de trabalho, todo um regime especial de vigilância. E,
nesse regime, é necessário que se estabeleça também
uma diferenciação na jornada de trabalho.
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E o que está acontecendo? O Governo está propondo aqui retornar a jornada de trabalho ordinária de
outros estabelecimentos que não têm essa mesma
característica.
O que nós estamos querendo, com essa supressão, é retomar o antigo regime desses estabelecimentos
específicos. É essa a natureza da supressão.
Então, se o artigo for suprimido, vai ser garantido
o regime que hoje está vigorando, e não um regime
equivalente ao dos demais estabelecimentos penais.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra à Relatora, Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora Revisora. Sem revisão da oradora.) – Na realidade, Sr. Presidente, só queria dizer que acato a
emenda para que ela seja votada em separado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Antônio Carlos Júnior.
Quero esclarecer que quem vota “sim” mantém
o artigo no texto e quem vota “não” rejeita o artigo,
que sai do texto.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O Democratas vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro dizendo que a informação que tenho é de que a supressão desse artigo vai
criar um problema para a carreira. A carreira não está
organizada e, ao se retirar a organização da carreira
com o horário de 192 horas da questão dos plantões,
vai-se criar, na verdade, um buraco negro, não haverá
a regulamentação do horário específico da carreira,
porque a carreira não está regulamentada.
Faço esse alerta ao Senador Valter Pereira, porque isso pode gerar algum tipo de problema para o
futuro.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de contrapor a argumentação do ilustre Líder
do Governo sob o seguinte fundamento: se não está
regulada essa carreira, como estão funcionando esses
estabelecimentos federais até hoje?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – (Intervenção fora do microfone.)
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O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) Não senhor. Está regulado sim senhor. O governo está querendo mexer, não quis ouvir a categoria e está querendo
voltar a um antigo modelo, que é o modelo tradicional,
o modelo que é assegurado a todas as outras penitenciárias em caráter ordinário, de sorte que, quando se
rejeita essa mudança, na verdade, estamos restabelecendo o status quo ante, ou seja, a legislação que hoje
está regulando é a que vai prevalecer. Isso significa
que vai prosseguir o regime diferenciado para quem
trabalha nas penitenciárias, nesse caso específico das
penitenciárias federais, não de outras.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Continua em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) – A Liderança
do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo encaminha o voto
“sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) – O
Democratas vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democrata vota “não”.
O Senador Renato Casagrande encaminha o
voto “sim”.
Senador Cícero Lucena, como vota o PSDB?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) – O PSDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Valdir Raupp, Líder do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “não”.
Está rejeitado o artigo, que sai do texto.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votação em globo das emendas da Relatora,
Senadora Rosalba Ciarlini, ressalvadas a 608, a 611
e a 612.
Como vota o Líder do Governo?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Democratas vota “sim”.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam as
emendas queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação o destaque para a Emenda nº
608.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – A Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
Nós queremos rejeitar a emenda.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, nós queremos esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo encaminha o voto
“não”.
Com a palavra a Relatora, Senadora Rosalba
Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora Revisora. Sem revisão da oradora) – Gostaria de esclarecer essa emenda, porque vários colegas estão fazendo questionamentos e eu gostaria de
esclarecer.
Esta emenda atende a pleito de servidores da
Fiocruz que pretendem manter a estrutura da parcela remuneratória, denominada Adicional de Titulação,
que corresponde a percentual do vencimento básico
do servidor, mas foi alterada pela medida provisória
para um valor fixo, implicando prejuízo salarial.
Essa alteração tem um caráter danoso pelo fato
de o Adicional de Titulação representar uma retribuição
aos servidores que possuem formação como especialistas, mestres ou doutores. A alteração promovida pela
medida provisória constitui, portanto, um desestímulo
ao aperfeiçoamento acadêmico, e isso é inadmissível,
já que temos de criar condições para estimular, cada
vez mais, o aperfeiçoamento.
A instituição Fiocruz é dedicada à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico. Em razão desse importante papel social desenvolvido pela Fiocruz em nosso País
é que colocamos essa emenda, por reivindicação dos
servidores, que visa exatamente criar esse incentivo,
essa gratificação de incentivo pela titulação, para que
exista cada vez mais uma preocupação com a qualificação e o aperfeiçoamento. Assim, ganha o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, para contrapor.
Quero registrar que o Governo valoriza o Adicional
de Titulação, tanto que estabeleceu uma gratificação
fixa, como existe em outras categorias de ciência e
tecnologia. A questão é que essa emenda modifica a
parte de remuneração de titulação da Fiocruz, criando um diferencial em relação a outras categorias que
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também têm titulação. Então, não é possível haver
dois tipos de remuneração diferentes, uma percentual e outra fixa.
Então, a Liderança do Governo encaminha o
voto contrário, rejeitando, portanto, a emenda que
cria uma diferenciação de remuneração de titulação
entre as categorias da Fiocruz e as outras categorias
do serviço público.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino,
Líder do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava numa reunião com o Senador Arthur
Virgílio e o Senador Sérgio Guerra e não acompanhei
até o final a leitura do relatório da Senadora Rosalba.
Eu queria, primeiro de tudo, fazer o registro do orgulho do meu Partido em ter tido na Senadora Rosalba
uma relatora à altura da responsabilidade da matéria.
Porque, veja V. Exª, estamos tratando de um assunto
da maior importância; importância pelo fato de tratarse de remuneração de carreiras, mas importância pelo
fato de estar encaminhando uma matéria, numa hora
de crise, que gera despesa – despesa que o Governo
diz ter recursos para honrar.
A Senadora Rosalba recebeu um mundo de demandas, muitas demandas de diversas categorias, e fez
uma criteriosa seleção, uma patriótica seleção daquilo
que era justo, para não ter dois pesos e duas medidas,
e para que os acordos propostos e consubstanciados
em documentos escritos fossem incorporados ao relatório que ela apresentou, sem exageros e sem cometer
nenhum tipo de irresponsabilidade. Tanto é que S. Exª
acolheu 23 sugestões. Das 23 sugestões, o Governo,
com a responsabilidade que tem de só acolher o que
pode pagar, acolheu 20 das sugestões ou dos acordos
que a Senadora incorporou ao seu relatório.
É preciso que se entenda que esta matéria trata da concessão de aumentos, de ajustes em planos
de carreira, de melhorias salariais que incorrem em
despesa, em tempo de crise. O Governo diz que tem
meios financeiros para honrar. A Senadora Rosalba
recebeu muitas demandas.
Para não cometer injustiças, incorporou as demandas que podia incorporar, sem cometer injustiças,
mas também sem cometer exageros, incorporou 23,
das 23 o Governo diz ter condições de honrar vinte. O
mérito é da Senadora Rosalba, que colheu paciente-
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mente as reivindicações grupo após grupo, e sobraram
três destaques para apreciarmos, como o que estamos
votando neste momento.
De modo que com essa palavra, com esse elogio
ao trabalho e à responsabilidade da Senadora Rosalba,
quero dizer que o meu Partido orgulhosamente vota
o relatório dela, mas vota também as três matérias,
porque o critério que ela adotou foi o mesmo; acolher
no Relatório os acordos que estejam respaldados em
documentos escritos, da responsabilidade mútua entre
quem pede e quem concede.
Por essa razão, votamos, com elogio, sim, à proposta incorporada pela Senadora Rosalba em benefícios aos funcionários da gloriosa Fiocruz.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 608.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, o PCdoB vai ficar com o Fiocruz.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Liderança do Governo encaminha o voto
“não”, o líder do PCdoB encaminha o voto...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Com a Fiocruz.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – E é “não” ou “sim”?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a Relatora, voto “sim”.
Senador Valdir Raupp, Líder do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O PMDB
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “não”.
O DEM vota “sim”.
Como vota o Senador Cícero Lucena do
PSDB?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Vota
“sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
Nenhuma liderança mais quer se manifestar?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, o PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSOL vota “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A liderança do Governo encaminha os outros partidos...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria
vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Nem sempre a liderança do Governo fala pelo
bloco.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nem
sempre, quando o bloco se expressa, não.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – O PTB vota
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PTB vota “não”.
Está rigorosamente empatada a votação: 27 a
27.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Certo,
Sr. Presidente: PT, PR, PTB, PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Cadê o PT?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – O
PT vota para manter o texto, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, o
PT vota contra a emenda, Sr. Presidente.
O PT, ao que me consta, é da base do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Flávio Arns – ainda é do PT.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, boa pergunta que V. Exª fez. Cadê o PT?
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – O PT não
tem uma posição definida sobre o voto. Se depender
deste Senador, o voto é a favor da Fiocruz.
Então, o voto será “sim”.
(Palmas.)
O PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – O voto “sim”.
Senador João Ribeiro.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria pedir paciência a V. Exª porque me parece que
o Senador Aloizio Mercadante está se deslocando
para cá. É um homem que tem posição firmada com
relação a essa matéria e seria bom ouvi-lo, até porque, na semana passada, ele teve posição destacada
aqui em plenário.
O PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Já votei.
O PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – Já votou pelo Bloco ou pelo PCdoB?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Pelo PCdoB.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente.
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O PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V. Exª não
contabilizar a votação do Bloco do Governo e da Base,
porque algumas Lideranças não estão presentes, eu
vou pedir verificação e vou derrubar a sessão.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não. Eu sou solidário aqui ao Senador Romero Jucá.
Ele não vai ficar sozinho nessa, não.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Presidente.
O PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu queria pedir a permissão de V. Exª para introduzir, aqui,
um assunto que eu sei que não é pertinente à questão
que estamos discutindo, mas eu gostaria que os Srs.
Senadores, principalmente, aqui, prestassem atenção
porque acho que é um assunto muito grave.
Eu tive informações, durante o dia, de que a
Petrobras estaria numa situação de caixa apertado,
bastante complicada, que, a meu ver, é um assunto
gravíssimo, que coloca realmente toda a gestão, a capacidade de gestão do Governo e toda a propaganda
oficial em cheque. Recorreu, inclusive, no último dia
de outubro, a Petrobrás, a um empréstimo de socorro da Caixa Econômica Federal, fato inusitado. Aí,
sim, nunca antes na história deste País a Petrobras
precisou recorrer a um crédito da Caixa Econômica
Federal, que é uma instituição destinada ao desenvolvimento e, principalmente a questões sociais básicas da população brasileira, como habitação e saneamento básico.
No entanto, em função da gravidade da situação
de caixa, a Petrobras recorreu à Caixa Econômica Federal, que emprestou mais de 2,8 bilhões no último dia
de outubro, dando com isso a impressão de que havia
aumentado o crédito no País.
Hoje mesmo – e parece-me que o fato tem a ver
com isso – já foi anunciado, também pela primeira
vez em muitos e muitos anos, como muito ao gosto
do Governo, déficit primário nas estatais. Isto é, as
estatais brasileiras apresentaram hoje, pela primeira
vez, Senador Jarbas, déficit primário. Isso é tão grave, Presidente Garibaldi, que eu inclusive sabia já
durante o dia. Não quis falar antes, porque entendi
que poderia provocar interferência na Bolsa de Valores uma informação como essa, e não queríamos
interferir na Bolsa. Agora que a Bolsa já encerrou o
pregão, eu gostaria de pedir a V. Exª que, amanhã
ainda, viesse o Governo – eu estou aqui com o Sena-
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dor Romero Jucá – para que sejam prestados nesta
Casa esclarecimentos imediatos. A vinda do Presidente da Petrobras seria importante para que viesse
a esclarecer.
Volto a lembrar – e o Senador Arthur vai falar sobre o assunto: há pouco tempo, não faz uma semana,
estava se falando sobre investimentos fantásticos, megalomaníacos no pré-sal, e agora nós estamos sabendo de dificuldades de caixa de uma empresa como a
Petrobras, o que significa caos na gestão da Petrobras.
E eu não quero afirmar. Por isso é importante amanhã
a presença do Presidente da Petrobras nesta Casa,
para esclarecer esse assunto.
Muito obrigado e desculpe entrar num assunto que não é pertinente, mas é grave, e a Casa não
pode ignorar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu gostaria de contar com a compreensão do
Senador Arthur Virgílio, porque temos que encerrar a
votação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do ordem.) – Serei breve, Presidente. Serei breve, bem breve mesmo, para enfatizar
primeiro o senso de responsabilidade demonstrado
pelo Senador Tasso Jereissati, que detinha essa informação bem antes de a Bolsa ter encerrado o seu
pregão diário. Deixou para depois, mostrando uma forma responsável de fazer Oposição. Isso é fiscalização.
Isso não significa boicotar governo qualquer.
Muito bem. É fundamental a vinda do presidente
da Petrobras aqui. E dizia ainda há pouco o Senador
Jereissati que, quando nós falamos aqui em déficit das
transações correntes, o povo talvez não atine com a
gravidade disso. Quando falamos em queda na balança comercial, talvez tampouco estejamos atingindo o
coração das pessoas, mas Petrobras é sinônimo de
riqueza do povo, é patrimônio do povo.
Outro dia, a incúria administrativa, aumentando
o custeio de maneira irresponsável naquele órgão, fez
com que a Petrobras perdesse 15 bilhões do seu valor
patrimonial, numa só tacada. Agora, estamos vendo a
Petrobras recorrendo a empréstimo da Caixa Econômica Federal para manter a sua capacidade de custear, para manter a sua capacidade de girar o caixa.
Isso é de uma gravidade enorme, o que justificou, sim,
a interrupção neste momento da votação, com essa
perdoável agressão ao Regimento.
Essa advertência do Senador Jereissati é séria,
é grave e deve ser levada em conta por todos nós. Eu
quero, de novo, louvar S. Exª por ter esperado a Bolsa
fechar, para relatar aos seus companheiros e, depois,
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aconselhado por nós, à Casa e à Nação, algo grave. Se
fosse outro qualquer, se fosse um Senador de menos
responsabilidade ou se fosse alguém que não tivesse
consciência plena do que é fazer oposição não ao País
mas a erros de um Governo, o Senador Jereissati teria
feito hoje uma balbúrdia na Bolsa de Valores. Não fez!
Então, é bom que anotem os do Governo isso! Anotem,
porque, com a alternância de poder, amanhã, terão de
ter eles o mesmo comportamento que está tendo hoje
o Senador Jereissati.
Agora, isso é grave e não dá para simplesmente fingirem que não ouviram, porque ouviram. Estão
sabendo. A Petrobras recorreu a quase 3 bilhões de
empréstimo na Caixa Econômica para não ficar falida
no seu caixa. Do ponto de vista da capacidade de girar
o caixa, a Petrobras quebrou neste momento.
Essa é a denúncia grave, confirmada, que traz à
Casa, com endosso do seu Partido, o Senador Tasso
Jereissati, Sr. Presidente. Muito obrigado. Perdão a V.
Exª pela interrupção.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pergunto ao Senador Eduardo Suplicy como
vota o PT nesta matéria, para concluirmos a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar) – Sr. Presidente, eu voto, de acordo com
a orientação do Líder do Governo, Senador Romero
Jucá, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A emenda, conseqüentemente, está rejeitada.
Em votação a Emenda nº 611.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra a Relatora da matéria, Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem.) – A 611 já foi votada? Não. Foi a 608, não foi?
A 611 não foi nem... Os Senadores não sabem nem
que emenda é esta. Não foi dito nada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O Presidente leu a 611, anunciou e...
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Não.
Ele anunciou...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É só
pegar os autos.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Emenda nº 611.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pensamos que V. Exª ainda estava na 608, em que ficou
aquele impasse pelo voto. E, depois do voto do Suplicy,
foi anunciada a votação favorável.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Não. Foi votada a 608; em seguida, a 611; e,
agora, a 612.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. Acho que estabeleceu-se uma
confusão aqui no plenário porque, enquanto o PT
decidia como votar – porque o Senador Flávio Arns
disse que votava com a Fiocruz, o Senador Inácio
Arruda disse que votava pela Fiocruz, são ambos
da Base do Governo –, foi feita uma mobilização de
modo que alguém, algum vice-líder do PT chegasse
ao plenário.
Ele acabou de votar, mas ele votou a questão
Fiocruz. Em seguida, foi feita a leitura, o encaminhamento da medida seguinte, e a Relatora não pôde
emitir opinião nenhuma nem esclarecer o Plenário.
Eu acho que há uma confusão. Nós votamos a questão Fiocruz. A demora para que o Senador Suplicy
chegasse ao plenário levou, talvez, a essa confusão.
Eu acho que V. Exª deveria reconsiderar e colocar
em apreciação os argumentos favoráveis e contrários ao destaque da Emenda nº 611. É o apelo que
faço a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de
nossa parte, não há nenhum óbice, que fique clara a
votação. Nós vamos continuar votando contrariamente, porque essa Emenda nº 611 muda o sistema para
o cálculo da aposentadoria dos médicos peritos, para
a média dos valores. Para todas as outras categorias
do serviço público é feito diferentemente. Então, nós
vamos encaminhar contrariamente e não há nenhuma
dificuldade em a Senadora Rosalba falar e, depois, nós
encaminharmos.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, a Senadora Rosalba Ciarlini,
Relatora.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o
que acontece é o seguinte. Essa emenda, exatamente, quer garantir aos médicos peritos, que, por ocasião
de sua aposentadoria, os seus proventos não sejam
corroídos pela desvalorização.
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A alínea “a” do inciso II do art. 50 do PLV, que
discutimos, prescreve que, para o cálculo das aposentadorias e pensões instituídas após 10 de fevereiro de
2004, a gratificação de desempenho da atividade de
perícia médica previdenciária será calculada pela média
de valores recebidos nos últimos 60 meses.
Para afastar o risco da corrosão do valor das
aposentadorias e pensões desses servidores é que
estamos propondo que tal cálculo seja efetuado com
base na média de pontos, que funciona como uma
espécie de corretor da desvalorização do quanto da
gratificação.
Deixe-me explicar.
Durante toda a vida, o servidor vai receber como
pontos, porque cada ponto tem o seu valor. Na hora em
que vai se aposentar, aí se faz um valor fixo da média
dos 60 últimos meses. O que acontece? No tempo subseqüente, pós-aposentadoria, os que estão na ativa vão
continuar recebendo por pontos, que são corrigidos, e
eles ficarão com a média de valores fixos.
Só isso que acho que é justo para defender, valorizar e retribuir o muito que os médicos peritos fazem
por este Brasil na sua luta do dia-a-dia.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou colocar novamente em votação a emenda de nº 611.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar, com a palavra o Senador
José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se
nós estávamos já – nós, Democratas – convencidos da
justeza desta matéria, com a explicação que a Senadora Rosalba deu agora, e teve a oportunidade dada por
V. Exª, para explicar as razões da inclusão da emenda
no seu relatório, é que votamos, entusiasticamente, a
favor desta matéria.
O voto do Democratas é “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero registrar que tenho o maior carinho pelos médicos peritos. Aliás, quando fui Ministro da Previdência, trabalhamos e conquistamos ações importantes
juntas. Agora, os médicos peritos não devem ter uma
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forma de cálculo diferente e privilegiada do restante
dos servidores públicos do País. Se todo mundo tem
o mesmo tipo de cálculo, não há por que ter um tipo
de cálculo diferente para os médicos peritos.
Portanto, no dia que tivermos de melhorar o cálculo para os servidores públicos, melhoraremos para
todos os servidores públicos e não para uma categoria apenas.
Portanto, a orientação da Liderança do Governo
é o voto contra, Sr. Presidente, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 611.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, não.
Estou levantando o braço para votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 611.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Em votação a Emenda nº 612.
Com a palavra a Relatora, Senadora Rosalba
Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
esta emenda é de interesse dos contratados temporários.
O Governo está anunciando que vai fazer uma
seleção para contratos temporários, um concurso para
contratos temporários, para cerca de cinco mil funcionários. Alguns, que já estão na função há 15 anos,
participaram de uma seleção, de um concurso público de títulos, com provas escritas. Enfim, fizeram uma
seleção detalhada cerca de dois mil funcionários dos
mais diversos órgãos.
São funcionários, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que já estão treinados e capacitados. Muitos já estão
nessas funções até há 15 anos, pessoas – inclusive,
a grande maioria – já numa idade avançada, próxima
à aposentadoria.
Agora, o Governo vai fazer uma seleção para
cinco mil; e esses que já foram treinados e aperfeiçoados durante todo esse período simplesmente serão
descartados.
Essa emenda prevê que eles possam continuar
como servidores temporários num quadro específico, sendo, de acordo com a lei – o que é permitido –,
nesse quadro.
Em vez de o Governo contratar cinco mil, que contrate três mil, porque vai contratar novos para substituir
aqueles que prestam serviços e estão treinados e pre-
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parados. Inclusive, essa emenda, além de ter sido dos
funcionários, teve a solicitação de vários Senadores
presentes, como os Senadores Demóstenes Torres e
Inácio Arruda e outros.
Em razão da importância e da relevância, acatamos essa emenda.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa é uma emenda que, como disse a
Senadora Rosalba, é da maior justiça. Aparentemente,
todo servidor contratado em caráter temporário obviamente não tem direito a uma efetivação. Acontece, Sr.
Presidente, que o direito brasileiro criou a figura da
situação jurídica consolidada. Então, por exemplo, há
muitos casos de pessoas que nem entraram no serviço público mediante concurso, mas já estão há tanto
tempo, que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou que não valia mais a pena mudar a situação
daquela categoria.
Então... Correto. Um cidadão que é contratado
para ficar um ano no serviço público, com direito à
prorrogação por mais um ano, dois anos. Agora, o que
aconteceu? Não se sabe por que essa pessoa acabou
ficando 15 anos no serviço público. Vem o Governo
agora fazer um concurso para a área que ele está,
que ele conhece como ninguém, em muitas situações,
em regiões inóspitas, para as quais as pessoas nem
vão querer ir, e o Governo quer simplesmente desalojar aquelas pessoas que, ao longo dos anos, serviu
ao Brasil.
Parece ser inconstitucional a medida. Por quê?
Como vamos transformar um temporário em servidor
definitivo?
Mas, digo e repito: o Supremo Tribunal Federal,
quando a situação já é irremediada, vem transformando isso em situação jurídica consolidada. Como se vai
demitir dois mil funcionários? Como esses funcionários
vão ser demitidos e outros serão contratados para fazer exatamente a mesma coisa?
Então, apelo ao senador Romero Jucá, com sua
sensibilidade, que, neste caso, ele reveja o posicionamento do Governo e deixe ao menos a medida ir
até à Câmara, para que lá ela possa ser devidamente
apreciada.
É esse o meu entendimento e o apelo que faço
ao Senador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
muito de poder dar um parecer diferente do que vou
dar. Mas não posso ser inconstitucional.
Temos, nessa situação, servidores que fizeram
um concurso para trabalho temporário, de dois anos.
Esses servidores atuaram durante dois anos.
Agora, há uma emenda, na qual se propugna
que esse concurso temporário se transforme em concurso definitivo. Não é possível fazer isso. Nós vamos
infelizmente dar parecer contrário e negar a emenda
que propõe...
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Senador Jucá, permita-me só uma consideração para que
V. Exª aprecie.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Como
disse a Senadora Rosalba, de fato eles fizeram a seleção para dois anos e havia possibilidade de prorrogação por 2 anos. Mas o Governo, com a sua inércia,
foi arrumando algum subterfúgio, foi deixando esses
servidores. E alguns já estão há 15 anos. É aquela
situação de colocar tantos servidores no olho da rua,
especialmente num momento de crise como este, para
contratar outros em igual situação, e possivelmente
essa situação vai ser decidida na Justiça. Então, peço
a V. Exª pelo transcorrer... Não são servidores com
dois anos. A Relatora foi clara. São servidores com até
15 anos entraram numa situação. Deveriam ter sido
demitidos. E são trabalhadores, não fazem parte de
nenhum trem da alegria, não é nada de parentesco
com Senador ou apadrinhamento de um determinado grupo. É uma situação que, infelizmente, chegou
até aqui e que me parece que é aquela válvula de
escape que o Supremo Tribunal Federal está usando.
Se não existe remédio, se não existe solução, a solução está dada, que é manter esses servidores porque outros vão ser contratados na mesma situação.
De agora em diante, aqueles que entrarem de forma
temporária, o governo, qualquer que seja o governo,
qualquer que seja o partido, trabalhar para que a lei
seja efetivamente cumprida e não cheguemos numa
situação irremediável como estamos agora. Ou seja,
parece-me, repito, pelo transcorrer do tempo, pela
situação peculiar e pelo excelente serviço que estão prestando, que se trata de uma situação jurídica
consolidada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RJ) – A Liderança do Governo, infelizmente, encaminha o voto
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 612.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 33.
Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini,
Relatora da matéria.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria somente dizer
que a emenda...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, o destaque está prejudicado porque o Senador
Inácio Arruda não está presente.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Já
ía assumir o destaque, Senador Inácio.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, tenho a convicção de que o Líder do
Governo vai acolher esse destaque, vai apoiá-lo, primeiro porque não causa nenhum impacto financeiro,
zero de impacto financeiro. Não há nenhum impacto
financeiro.
Estamos tratando de médicos peritos, que ficaram fora da nova situação da carreira. Então, tínhamos 5.250 médicos peritos. Depois, mais ou menos,
uns 50 médicos peritos se aposentaram e a carreira
ficou com 5.200.
O Governo fez a opção de que aqueles que quisessem ficar fora, em um prazo “x”, podiam fazer essa
opção da nova carreira, ou ficar na carreira em extinção.
O que querem os médicos peritos? Eles querem
apenas um prazo mais elástico para fazer sua opção.
Nada mais! Não muda um centavo de pagamento nem
do médico perito nem de ninguém. Então, não há impacto financeiro, não há nada. Apenas você vai dar
essa opção aos profissionais. São 99 médicos, só. Um
número mínimo de profissionais que não vão custar um
centavo a mais aos cofres do Tesouro Nacional.
Portanto, eu apelo a V. Exª, Líder do Governo,
para que acolha, juntamente com nossa Relatora, que
já se pronunciou ali, praticamente, porque iria fazer a
defesa, se eu não chegasse, que acolha esse desta-
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que, que é de uma emenda adicional, aditiva, para que
a gente possa respaldar a ação de 100 profissionais
que não vão causar nenhum impacto financeiro ao
Tesouro Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini, Relatora.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora Revisora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria, somente, aqui, mais uma vez, dizer que esta emenda é muito justa: é uma carreira em
extinção. São apenas 99 médicos peritos que estão
nessa carreira em extinção. Então, não há nenhum
impacto financeiro. Apenas que eles tenham direito a
chegar ao final de carreira, de forma justa, pelo grande
trabalho que realizam.
Essas mudanças de planos, de cargos, são tantas
mudanças neste Brasil que muitas vezes o servidor se
sente inseguro de fazer opção. Foi o que aconteceu.
Agora, estão sendo altamente prejudicados. São apenas 99, Sr. Presidente. Faço aqui um apelo ao Líder
do Governo, Senador Romero Jucá, que entenda que
são 99 médicos que se encontram nessa situação, no
Brasil. O impacto financeiro, apesar de entendermos
toda a responsabilidade, a crise, as dificuldades, não
será este impacto que quebrará o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, sem prejuízo de uma análise posterior, vamos
dar parecer favorável e vamos discutir com o Governo internamente. Se for só este tipo de implicação, a
emenda será aprovada também na Câmara. Portanto,
meu parecer é favorável.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço a V. Exª a compreensão e a sensibilidade
instantâneas após a fala da Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande. Em seguida, ao Senador José Agripino.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – O assunto, Sr. Presidente, foi levantado pelo Senador Tasso Jereissati e pelo Senador Arthur Virgílio.
Tomei liberdade e liguei para o Presidente da Petrobras. Conversei com S. Sª sobre o tema levantado
pelo Senador Tasso Jereissati. O Presidente Gabrielli
me deu uma explicação que me pareceu muito convincente. Disse-me S. Sª que nenhuma empresa pública
ou privada vive sem crédito, sem buscar crédito, tanto
é que as empresas privadas estão aí reclamando que
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o sistema financeiro fechou o crédito externo. Aqui no
Brasil, o Governo está tentando dar liquidez ao mercado financeiro. Nenhuma empresa vive sem isso. Então, de fato, foram à Caixa Econômica Federal, como
já foram ao Banco do Brasil, ao BNDES. Operações
normais. Crédito agora às operações em maior quantidade aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, porque
o mercado financeiro brasileiro está funcionando com
mais estabilidade e mais normalidade do que o mercado financeiro externo.
E, como houve uma notícia que alarmou um
pouco, quero dar essa informação para tranqüilizar
um pouco mais com relação à situação da Petrobras,
que é uma operação de fato de crédito, não só com a
Caixa Econômica Federal, operações normais do diaa-dia de qualquer empresa pública ou privada e mais
operações no mercado financeiro brasileiro porque,
de fato, o mercado financeiro brasileiro funciona, neste momento, com muito mais normalidade do que o
mercado financeiro internacional, em que a Petrobras
mais buscava recursos.
Então, queria só dar esta explicação, que é a
transmissão e a repetição da palavra do Presidente da
Petrobras, porque acho importante dar tranqüilidade
também à notícia do Senador Tasso Jereissati.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de reafirmar
que estamos entrando com requerimento, pedindo a
presença do Presidente da Petrobras aqui, amanhã,
na CAE, para que venha explicar até pela questão da
Bolsa de Valores, que não pode ficar inquieta. Eu me
preocupei bastante em fazer esta declaração e por
isso esperei até esta hora.
Quero esclarecer aqui ao ilustre Senador Casagrande que não é corriqueiro empréstimo de capital
de giro da Caixa Econômica Federal com a Petrobras;
não é corriqueiro empréstimo para capital de giro do
Banco do Brasil com a Petrobras. A Petrobras, pelos
números que estamos levantando, está com problemas
que nunca teve, de caixa, de estresse de caixa, realmente, de falta de recursos no caixa por razões que eu
não sei quais são. É isto que gostaria de saber: o que
levou a Petrobras a ter problemas de caixa.
Nenhuma empresa, principalmente uma empresa
do porte da Petrobras, a não ser que tenha acontecido
algo extraordinário, fora dos seus projetos que a tenha
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levado a um problema mais sério, fica sem previsão a
ponto de ter de pegar R$2 bilhões, praticamente em
cima da sua necessidade de caixa, e recorrer a uma
instituição como a Caixa Econômica Federal, cujos
recursos – V. Exª sabe muito mais do que eu – são
voltados para saneamento básico e para habitação.
Não é função da Caixa Econômica (isso é claro, todos
aqui sabem) fazer capital de giro para empresa, principalmente para as empresas maiores deste País. Não
é função, ela não faz isso, não é corriqueiro, Senador
Casagrande. Conheço V. Exª e sei que é um homem
bastante sério. Acho que V. Exª está tão preocupado
quanto eu sobre as explicações de por que isso está
acontecendo. Não conheço, na verdade, outras operações de volume alto da Caixa Econômica para capital de giro de grandes empresas. É a primeira vez
que vejo.
Por essa razão, eu também gostaria da presença
do Presidente da Caixa Econômica, até para explicar
de onde veio esse dinheiro. Se é, por exemplo, dinheiro
oriundo do FGTS, que deveria estimular a construção
civil, a habitação popular e o saneamento básico. É
necessário que esses esclarecimentos sejam feitos
imediatamente, para que esta intranqüilidade que preocupa V. Exª e a mim também não ocorra no mercado
no dia de amanhã.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos contar com a compreensão dos Senadores para encerrar a votação e voltaremos a este
debate.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Só faltam
duas emendas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Só faltam duas emendas para concluir a votação.
Agradeço a compreensão.
Em votação a Emenda 33.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Aprovada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder do Governo vota “sim”, pela aprovação.
O Líder do DEM não é possível que vote “não”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Líder
do DEM é solidário com a sua companheira Rosalba,
que fez um belíssimo relatório e que encomendou,
para mim, de forma absolutamente convincente, pelo
voto “sim”.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT vota “sim”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder da Minoria vota “sim”, o Senador Mário Couto.
Em votação a Emenda 33.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, à unanimidade.
Passa-se à votação da Emenda nº 213.
Dois requerimentos: um de autoria do Senador
Valdir Raupp e outra de autoria de José Nery.
Em votação a Emenda nº 213.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, gostaria de encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador Valdir Raupp vai encaminhar na
qualidade de autor do requerimento de destaque.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, fui convencido a apresentar
este destaque porque existe um acórdão do Tribunal
de Contas da União pedindo para resolver a situação
desses servidores. Vou apenas fazer a justificação.
O art. 37, item XXII, da Constituição Federal estabelece que as administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
exercidas por servidores de carreiras específicas, terão
recursos prioritários para a realização de suas atividades de atuação de forma integrada, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e informações fiscais,
na forma da lei ou do convênio.
Por outro lado, o Tribunal de Contas da União,
através do Acórdão nº 503, de 2008, determina que a
RFB (Receita Federal do Brasil) abstenha-se de atribuir aos seus servidores administrativos atribuições
privativas da carreira de auditoria, tendo em vista que
esses servidores não possuem atribuições legais para
executar essas atividades.
Ao definirmos atribuições específicas para esses
servidores, estaremos atendendo ao contido no Acórdão nº 503, de 2008, do TCU, resolvendo um proble-

NOVEMBRO48087
2008

Quinta-feira 27

ma sério de desvio de função que há décadas ocorre
dentro da RFB.
Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta emenda modificativa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a Liderança do Governo encaminha o voto “não”, registrando que parte desses servidores que estavam
desviados (eram servidores do Serpro e de outras
instituições que trabalhavam prestando serviços ao
Ministério da Fazenda e à Receita) já foram devolvidos. Esta emenda pretende criar uma carreira nova
na Receita Federal, sem concurso, transpondo servidores. Portanto, infelizmente, nós não podemos dar
parecer favorável.
A Liderança encaminha o voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra à Relatora, Senadora Rosalba, sobre a Emenda nº 213.
A SRA.. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora Revisora) – Emenda nº 213.
Acato a emenda por entender que ela faz justiça
a cerca de 2 mil servidores que estão prestando serviços em outros órgãos, mas, na realidade, deveriam
ser entendidos e recebidos como tal.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder do Governo encaminha o voto “não”.
E os demais Líderes como votam?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Como vota o Líder da Minoria?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder do PSB.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Onde está o PT?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O PSOL vota
“sim”, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PMDB – DF) – Sr. Presidente, o PMDB vota...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Emenda nº 213.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, eu queria encaminhar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, posso falar?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Wellington Salgado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – O Vice-Líder do PMDB encaminha o
voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB encaminha o voto “não”.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Senador Heráclito Fortes não pára
de estar na minha marcação em tudo o que faço. É lá
no Piauí, é na Parnaíba, em Teresina, na Comissão
de Relações Exteriores.
Agradeço a forma como ele marca sua posição
em relação a qualquer gesto que eu faça, mas o meu
voto é “não”, com todo o respeito ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PT vota “não”.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, eu gostaria que o Senador Suplicy fosse
submetido a um exame médico. Não deve estar passando bem.
Acho que V. Exª está cometendo um equívoco.
Eu gostaria que V. Exª...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Hoje, eu estou fantasticamente bem...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
está.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Dormi bem essa noite que passou e estou completamente bem de saúde – posso assegurar ao Senador Heráclito Fortes. Se ele quiser fazer uma corrida
comigo agora, eu o desafio para ver quem é que está
melhor de saúde.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não,
não, não. V. Exª está enganado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se preferir outra modalidade esportiva, eu também
aceito.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não,
não, não. V. Exª, mais uma vez, está enganado, e mostra que não está bem. Eu estou falando é de cabeça,
não é de corpo não. Eu estou dizendo que V. Exª precisa, porque eu não falei de V. Exª. V. Exª não é Líder.
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V. Exª intrometeu-se num assunto que não é seu. V.
Exª é um voto isolado do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu sou Vice-Líder, com muita honra, da Bancada do
PT, e, tendo em conta que a Senadora Ideli Salvatti,
a minha Líder, nossa Líder, está em Santa Catarina
em função dos problemas havidos com as enchentes,
acompanhando ali o sofrimento do povo e as medidas
que o Presidente Lula hoje lá esteve anunciando, inclusive uma medida provisória liberando R$1,4 bilhão
para acudir todos os problemas de Santa Catarina,
que talvez não sejam suficientes e necessário, mas
foi o que avaliou como importante.
Portanto, nesta circunstância, eu hoje sou o Vice-Líder e, com Vice-Líder, estou tendo que cuidar de
inúmeros assuntos. Por isso V. Exª me vê acudindo
aqui e acolá.
Como Vice-Líder, eu preciso dar atenção a mais
assuntos simultaneamente, inclusive a V. Exª.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Suplicy, quero encerrar o assunto. Apenas fui
citado. Eu quero dizer que não há nenhuma preocupação minha com V. Exª, até porque, nesses dias
todos, eu estou guardando respeito a V. Exª pelo luto
da derrota em São Paulo. Há trinta dias que eu não
lhe provoco...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Heráclito.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não,
eu quero apenas justificar.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr.
Presidente, na hipótese de uma corrida, quem representa a Oposição é o Senador Arthur Virgílio e não o
Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
é.
Eu quero apenas deixar registrado, Senador, e
dizer que fiquei muito feliz com a sua ida ao Piauí, com
o seu passeio à praia a convite do Governador, com a
viagem que fez, aquelas mordomias do Piauí. Eu achei
que o Piauí fez justiça a V. Exª, que merece tanto.
Agora, quero me congratular com V. Exª por ter
anunciado a rapidez com que o Presidente da República anunciou a liberação de recursos para Santa
Catarina. O povo merece. Eu só lamento que não tenha feito assim quando a seca ou a enchente eram no
nosso Nordeste, Presidente. Aí, os recursos não vão, o
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Presidente não vai, e nós ficamos apenas aguardando
o cumprimento das promessas.
Fico feliz com o prestígio da Líder Ideli Salvatti
ter levado o Presidente...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Heráclito.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Em votação, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) –...
agora, triste, porque não dá o mesmo tratamento ao
Nordeste.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Em votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação – uma boa sugestão.
Em votação a Emenda nº 213.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar.) – O Governo vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Líder do Governo vota contra. O Líder do
DEM vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar.) – Vota a favor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PSDB vota “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para encaminhar.) – A Minoria vota “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Rejeitada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Rejeitada a emenda.
A última emenda: o destaque foi solicitado pelo
Senador César Borges. Trata-se da Emenda nº 576.
Com a palavra, o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta emenda visa
a corrigir uma injustiça feita com funcionários da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
na sua missão de desenvolvimento sustentável das
regiões produtoras de cacau do Brasil. Inclusive, o
próprio Presidente da República, recentemente, lançou o PAC do cacau. Esse PAC só tem viabilidade se
a Ceplac fizer um trabalho técnico que possa atuar
com todo diagnóstico e com presença no extensionismo, de tal forma que o plano seja uma realidade
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e não uma mera esperança. Essencialmente, se os
recursos humanos não estiverem adequadamente
remunerados e qualificados, dificilmente, teremos
sucesso nesse plano.
Então, esta emenda, que foi apresentada na Câmara dos Deputados pelo Deputado Daniel Almeida,
vem aqui agora, com destaque meu, solicitar a compreensão do Governo, do Líder do Governo e dos Srs.
Senadores de diversos partidos para o seu acatamento, pois apenas 641 funcionários foram enquadrados
em planos de carreiras. Os demais funcionários foram
alocados, provisoriamente, em áreas correlatas do
PCC, com base, exclusivamente, na sua profissão de
origem na própria Ceplac.
Então, é essa a razão desta emenda que agora
nós apresentamos, que tem, em uma tabela em Anexo I, a classificação das profissões que compõem os
funcionários da Ceplac, através de uma classificação
de cargos que vai do nível superior ao nível intermediário e também acompanhando, no anexo, uma tabela
de vencimentos, Sr. Presidente. É essa emenda que
estamos defendendo.
Peço a compreensão dos Srs. Senadores para
o acatamento da Emenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.) – Da mesma forma como fizemos com a argumentação do Senador Inácio Arruda, quero registrar
que, mesmo sem ter compromisso de mérito futuro,
nós vamos encaminhar, em homenagem ao Senador
César Borges, favoravelmente, para que aprovemos
esta matéria e tenhamos condições de discutir com
o Governo na Câmara dos Deputados. Não há compromisso de não-veto, mas é um avanço e nós vamos
tentar procurar encaminhar uma solução pertinente,
como eu disse, atendendo o pleito do Senador César Borges, aqui colocado. Portanto, o parecer é favorável e nós vamos aprovar, agora, a emenda, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O Senador César Borges deveria ter apresentado mais destaques.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente...
Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini, Relatora.
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Como
Relatora Revisora) – Eu deveria ter convocado César
Borges e Inácio Arruda para fazer os destaques porque
esses estão conseguindo sucesso. Mas eu quero aqui
dizer ao Líder Romero Jucá que, realmente, ficamos
muito sensibilizados em entender que o senhor também está sentindo quais são as dificuldades de cada
uma dessas emendas. A emenda está sendo colocada
para que nós possamos fazer justiça a funcionários que,
como no caso da Ceplac, como no caso dos peritos
médicos e tantos outros, em função de alterações que
houve nos seus planos de cargo e colocações provocadas pelo próprio Governo, estavam sendo prejudicados.
Como ocorre no caso da Ceplac, não é admissível que
a mesma função, a mesma responsabilidade tenha aí
rendimentos diferenciados.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp, Líder
do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, quero acompanhar da mesma forma o destaque
do Senador César Borges. Meu Estado é o terceiro
maior produtor de cacau do País. E está em franca
expansão a lavoura cacaueira no meu Estado. Empresários de fora, do Espírito Santo, querem ir investir em
indústria no Estado de Rondônia.
A Ceplac merece essa homenagem, merece esse
apoiamento do Senado Federal.
O PMDB vota “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O PMDB vota “Sim”.
Com a palavra o Senador José Agripino, Líder
do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PMDB – RN) – Sr. Presidente, acho que essa é a última emenda, o último
destaque. Aqui eu queria, ao anunciar o nosso voto,
que é favorável – é evidente que vai ser aprovada por
unanimidade essa matéria, essa emenda destacada
pelo Senador César Borges, que vem desde a Câmara – que, agora, às 9:20h da noite, ao encerrarmos a
apreciação do texto completo da MP 441, renovar os
cumprimentos ao trabalho e ao entendimento.
Não foi só o trabalho da Relatora, foi o entendimento com o Líder Romero Jucá. Nós temos divergências claras, mas na hora de construir o entendimento
nós estamos juntos. E aqui o entendimento foi construído em benefício de muitas carreiras funcionais. O
Governo assegura recursos para pagar o que estamos
votando e o entendimento foi produto da capacidade
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de entendimento, da capacidade de ajuste, da disposição para ouvir, para avaliar argumentos, para contrapor argumentos para produzir um texto enxuto, que foi
realizado pela habilidade da Senadora Rosalba e pela
capacidade de diálogo do Senador Romero Jucá.
Quero, portanto, cumprimentar tanto um quanto
outro e dizer que o meu Partido, entusiasticamente, vota
a favor dessa última emenda, com os cumprimentos
pela aprovação da MP nº 441.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – O PTB também vota a favor.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Gim Argello, por favor repita.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para registrar que o Partido dos Trabalhadores do
Brasil, o PTB, da mesma forma como se manifestaram
os Senadores José Agripino, Valdir Raupp e os demais
Senadores que me antecederam, acompanhamos a
orientação do Líder do Governo, votando “sim” em homenagem também ao nobre Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Renato Casagrande
e, logo depois, o Senador Mário Couto.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
É a última votação.
Quero cumprimentar a Rosalba, o Jucá e os servidores da Ceplac, já que estamos votando uma matéria
referente a eles, e dizer da importância da Ceplac para
a Bahia, para o Espírito Santo e para outros Estados.
Quero cumprimentar todos os servidores e também
os fiscais agropecuários que obtiveram uma conquista
importante nesta matéria e que, durante muito tempo,
estiveram conversando conosco. Quero cumprimentar
o pessoal da carreira de ciência e tecnologia que também esteve, por muito tempo, conversando conosco
e que fechou uma posição num acordo. Então, o meu
abraço a todos eles.
Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Mário Couto, Líder
da Minoria.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como depois da discussão e votação deste
projeto, V. Exª, com certeza, vai encerrar a sessão,
quero esclarecer que um bom número de Senadores
vai ficar no plenário, usar da tribuna e fazer vigília até
meia-noite, exatamente o horário em que se encerram
recursos para o projeto do Senador Paulo Paim, de
número 58, referente aos aposentados.
E, como Líder da Minoria, estou comunicando
a V. Exª, pois, como contamos com o seu apoio na
vigília passada, esperamos novamente contar com
a compreensão e o apoio de V. Exª na vigília de hoje
também. E já antecipo a V. Exª que, na próxima terça-feira, teremos a presença dos aposentados neste
Poder e faremos uma vigília novamente até as seis
horas da manhã.
Presidente, com esses meus pedidos, quero, mais
uma vez, agradecer a compreensão e a bondade com
que V. Exª sempre nos tratou.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
apresentando requerimentos juntamente com o Senador Tasso Jereissati pedindo a inclusão do Presidente
do Banco do Brasil. São convites para comparecerem
à Comissão de Assuntos Econômicos da Casa a Presidenta da Caixa Econômica Federal, Drª Maria Fernanda Ramos Coelho, e o Dr. José Sérgio Gabrielli,
Presidente da Petrobras, porque, de fato, não nos convenceu a explicação até o momento dada.
Não é corriqueiro a Caixa Econômica trabalhar
com capital de giro. Não é corriqueiro esse papel ser
cumprido pelo Banco do Brasil nem é corriqueiro uma
empresa do porte da Petrobras não ter um planejamento que a ponha a salvo desse vexame. E mais,
Sr. Presidente: a manipulação foi grosseira, porque
acredito que pelo menos R$4 bilhões devem estar
aí. Ainda não tenho os números exatos do Banco do
Brasil. Sei que foram R$2,22 bilhões, o da Caixa Econômica. Muito bem.
Além de tudo isso, o Governo manipula os dados
e apresenta como aumento do volume de crédito, para
continuar fingindo que não está vendo a crise se aproximar. Então, apresenta como aumento do volume de
crédito, mas, na verdade, era uma coisa muito artificial:
era o socorro a uma empresa que não deveria precisar
de socorro. Socorro pela via equivocada, porque não
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me parece que seja a Caixa Econômica ou o Banco
do Brasil – inclusive quem sabe, envolvendo recurso
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – a prestar esse
socorro à Petrobras.
É uma notícia que traz muita intranqüilidade, sim,
que exige a participação, no debate, do Presidente dos
dois bancos oficiais e do Presidente da Petrobras e
exige que isso seja feito de maneira muito célere.
Volto a dizer que louvo, mais uma vez, o equilíbrio e a sensatez do Senador Tasso Jereissati, que
era detentor dessa informação desde bem cedo e não
comunicou nada sequer a seus companheiros de Bancada. Somente após o fechamento do pregão, S. Exª
me chamou e, a partir daí, convocamos os demais Senadores para deliberarmos o que fazer. S. Exª estava
inclusive perguntando se deveria falar, e opinamos que
deveria falar, sim, porque o pior agora era não falar. Já
que ele havia esperado o pregão passar, por que não
falar, dando o tempo para que venham as explicações
antes da abertura do pregão da manhã de amanhã?
Portanto, Sr. Presidente, aqui está o requerimento
de convocação e espero que, de maneira bem célere,
contemos com a presença daqueles que emprestaram e
daquele que tomou emprestado dinheiro em transação
bancária que a mim causa muita espécie, Sr. Presidente,
e causa, a meu ver, muita intranqüilidade a acionistas
da Petrobras que outro dia já levaram um prejuízo de
R$15 bilhões no valor patrimonial da empresa, porque
os gastos de custeio cresceram desmesuradamente
numa empresa que tem que poupar no custeio para
poder, sim, investir e sonhar com investimentos eficazes no pré-sal, por exemplo.
A empresa fala, Sr. Presidente, de maneira tão
otimista em relação a sua possibilidade de fazer investimentos tão densos e, de repente, percebemos a
necessidade de capital de giro. Isso é extremamente
grave e deve ser explicado.
Obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a Emenda nº 576.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com
emendas destacadas. Ficam prejudicadas a Medida
Provisória e as demais emendas a ela apresentadas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Antonio Carlos Valadares.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
São as seguintes as matérias não apreciadas em virtude de acordo de Lideranças:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe
sobre as operações de redesconto pelo Banco
Central do Brasil, autoriza a emissãoda Letra
de Arrendamento Mercantil – LAM, altera a
Lei nº 6.099, de 12 de setembro de1974, e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 442, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
20.11.2008)
Prazo final: 4.12.2008
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobrea criação da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais,
sobre a criação de cargos deAnalista Técnico
e de Agente Executivo da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP,sobre a transformação de cargos na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA,altera o Anexo I da Lei nº
10.871, de 20 de maio de 2004, para adaptar
os quantitativos decargos da ANVISA, a Lei nº
11.539, de 8 de novembro de 2007, que dispõe
sobre a Carreira de Analista de Infra-Estrutura
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e sobre o cargo isolado de provimento efetivo
de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007,
para prevera fórmula de pagamento de cargo
em comissão ocupado por militar, e a Lei nº
10.683, de28 de maio de 2003.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
(Sobrestando a pauta a partir de
17/10/2008)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º da Constituição Federal)
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 (nº
2.105/2007, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que institui o Regime
de Tributação Unificada – RTU na importação,
por via terrestre, de mercadorias procedentes do
Paraguai; e altera as Leis nºs 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Projeto doSacoleiro).
O PLC nº 27, de 2008, tramitou em regime de urgência constitucional (art. 64, § 1º
– CF), de 24/03 a 01/07/08, quando foi aprovada a Mensagem nº 460, de 2008, de retirada da urgência.
O prazo de apresentação de emendas,
nos termos do art. 375, I, do Regimento Interno,
transcorreu no período de 25 a 31/03/08.
A matéria volta a tramitar em regime de
urgência constitucional (art. 64, § 1º – CF), nos
termos da Mensagem nº 200, de 2008, do Presidente da República, lida em 6/10/2008.
Dependendo da leitura do parecer da
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul.
Dependendo de parecer da CCJ, CRE
e CAE.
(Sobrestando a pauta a partir de
21/11/2008)
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.125, de
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2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que aprova a programaçãomonetária relativa
ao quarto trimestre de 2008.
6
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 30, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica
Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem participação em instituições financeiras
sediadas no Brasil; altera as Leis nºs 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de
abril de 2004, e 11.774, de 17 de setembro de
2008; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 443, de 2008).
Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008
7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos dealimentos
à República de Cuba, à República do Haiti, à
República de Honduras e à Jamaica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.12.2008)
Prazo final: 07.02.2009
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

415

Novembro de 2008

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobreaplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 daConstituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar naseleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de
2004, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto
do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 1.185,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Va-
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ladares, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece; – 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), contrário.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo
como primeiro signatário o Senador Paulo Paim,
que inclui o art. 50A e altera os arts. 52, 55 e
66, da Constituição Federal, para estabelecer
o voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta)
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro,
favorável, com Subemenda, que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 daConstituição Federal (determina o voto aberto para a perda de mandato de Deputados e
Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
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2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 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.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável à Proposta de Emenda à Constituição
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nº 20, de 1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que
apresenta; e pela rejeição das demais matérias
que tramitam em conjunto, com votos contrários dos Senadores Sibá Machado, Eduardo
Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos
Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e das
Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e,
em separado, do Senador Aloizio Mercadante
e da Senadora Patrícia Saboya.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,que
altera o artigo 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para
reduzir a idade prevista para aimputabilidade
penal, nas condições que estabelece.

417

Novembro de 2008

20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo
único no artigo 228, da Constituição Federal,
para considerar penalmente imputáveis os
maiores de treze anos que tenham praticado
crimes definidos como hediondos.
21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior adezoito anos.
22
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971 (dispõe sobre a administração eo conselho fiscal das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim
Morais,oferecendo a redação do vencido.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001,
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na Casa de origem, do Deputado José Roberto
Batochio), que acrescenta dispositivo à Lei n.º
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB. (prescrição em cinco anos de
ação de prestaçãode contas do advogado para
o seu cliente, ou de terceiros por conta dele).
Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica),
que altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro
de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de fabricação e comercialização de lâmpadas
incandescentes para uso em tensões de valor
igual ou superior ao da tensão nominal da rede
de distribuição, e dá outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que veda a exigência de carta de fiança aos
candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, na
Casa de origem, do Deputado Wasny de Roure),
que modifica o inciso II do caput do art. 44 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe
sobre o aproveitamento de matérias cursadas
em seminários de filosofia ou teologia).
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Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº
1.696/2003, na Casa de origem, do Deputado Geraldo Resende), que altera o § 2º
do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde (acrescenta o planejamento familiar nos casos de cobertura dos planos ou seguros privados de
assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros),
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as
normas técnicas como obras protegidas pela
legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe
sobre a autenticidade de peças oferecidas
para prova no processo trabalhista e sobre o
cabimento de recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
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30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas
relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandes Júnior), que denomina “Rodovia Ministro Alfredo
Nasser” a rodovia BR-174, entre a cidade de
Cáceres-MT e a fronteira com a Venezuela.
Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável,
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003,
na Casa de origem, do Deputado Davi Alcolumbre), que denomina “Aeroporto Internacional de Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”,
o aeroporto da cidade de Macapá, Estado
do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2008 (nº 6.981/2006, na
Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro),
que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e
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a construção de habitação de interesse social e
altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.021 e
1.022, de 2008, das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador
Inácio Arruda, e de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Paim.
34
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº
518/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento Recíproco de Carteiras
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de
setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador César Borges.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – Desmanche, que altera a redação
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo
único, passando-o para § 1º e acrescenta os
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda,
os arts. 126-A e 126-B.
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
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obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesado Consumidor), tipificando como crime a manutenção
de informações negativas sobreconsumidor em
cadastros, banco de dados, fichas ou registros
por período superior a cincoanos.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CDH (Substitutivo), que oferece.
39
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,
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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 nãosigilosos, 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 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.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 9, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria do Senador Flávio Arns, que acrescenta
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 para definir condições de qualidade da oferta de educação
escolar para crianças de cinco e seis anos
de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Wilson Matos, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
nº 226, de 2006, de iniciativa da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipifica as condutas
de fazer afirmação falsa ou negar a verdade,
na condição de indiciado ou acusado, em
inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
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Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador
Alvaro Dias.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
nº 32, de 2008, de iniciativa da Comissão
Mista Especial sobre Mudanças Climáticas,
que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação,
para introduzir critérios relacionados com as
mudanças climáticas globais no processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos
com horizonte de operação superior a vinte
e cinco anos.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão
de gases de efeito estufa).
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
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45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
46
PARECER Nº 106, DE 2008
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.
47
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, de autoria da Senadora
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez
que o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. (Fixação e
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade.)
48
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui
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o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
49
REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas
– MG, pela falta de ética e compromisso moral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares
contra homens que agrediram ou ameaçaram
suas companheiras.
Parecer favorável, sob nº 618, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
50
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Senador
Eduardo Azeredo, em razão de correspondência por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política
Externa do Presidente da República, relativa
ao pronunciamento do Senador na sessão do
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mudança de opinião do Presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc).
51
REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de congratulação ao governo
colombiano, aos familiares e ao povo colombiano pela libertação da ex-senadora e excandidata presidencial Ingrid Betancourt, de
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onze militares colombianos e três soldados
americanos, que estavam em poder das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc),
e que este acontecimento seja utilizado como
marco para o estabelecimento de um processo
de paz e resolução pacífica do conflito armado
vivenciado pelo país irmão.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a
ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.554, DE 2008
Requer Voto de Aplauso ao Festival
Literário Internacional da Floresta – Flifloresta 2008, ocorrido em Manaus entre os
dias 17 e 22 de novembro.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Festival Literário
Internacional da Floresta – Flifloresta 2008, ocorrido
em Manaus entre os dias 17 e 22 de novembro.
Justificação
O Flifloresta 2008, coordenado por um grupo de
intelectuais e profissionais liberais, buscou a promoção
do livro, com o estímulo à leitura e com a valorização
dos escritores amazonenses.
O festival tem a importante função de desenvolver
um canal de comunicação qualificado de escritores da
Amazônia com autores de todos os continentes, além de
favorecer o intercâmbio constante entre os artistas da
palavra da Amazônia, do Brasil e de outros países.
Em sua programação, o Flifloresta realizou discussões e debates sobre o meio ambiente amazônico no contexto das mudanças climáticas e patrimônio
cultural das suas populações, e sobre a importância
da leitura e a formação de novos leitores.
Merecedor de destaque foi, também, o primeiro
encontro de escritores indígenas, que contou com a
presença de 14 representantes de vários estados brasileiros e que contribui de forma significativa para que
o Brasil conheça ainda mais os povos indígenas.
Enfim, parabenizo a realização do Flifloresta e o
seu propósito de ser um ponto de debate e reflexão
com base na perspectiva da literatura, dos grandes
temas do nosso tempo, com ênfase na luta em defesa da Amazônia, do meio ambiente e da literatura
indígena.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 1.555, DE 2008
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
da decoradora Titá Burlamaqui, ocorrido no
último dia 17 de novembro deste ano.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento da
decoradora Titá Burlamaqui, ocorrido no último dia 17
de novembro.
Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja levado ao conhecimento da família.
Justificação
A decoradora Titá Burlamaqui, uma das maiores estrelas da decoração brasileira, destacou-se na
profissão principalmente pela sua inteligência e bom
gosto. Foram mais de 50 anos de trabalho e mais de
800 projetos. Titá faleceu aos 93 anos de idade.
Sala da Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.556, DE 2008
Requer voto de pesar pelo falecimento da jornalista e escritora Maria Thereza
Weiss, ocorrido no dia 24 deste mês de novembro de 2008, no Rio de Janeiro.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em Ata, de voto de pesar pelo falecimento da jornalista e escritora Maria Francisca Thereza
de Almeida Prado Weiss, ocorrido no dia 24 desde mês
de novembro de 2008, no Rio de Janeiro – RJ.
Requeiro, ainda, que este voto de pesar seja levado ao conhecimento da sua família.
Justificação
Maria Thereza Weiss, nome pelo qual era profissionalmente conhecida, faleceu no dia 24 deste mês
de novembro de 2008, no Rio de Janeiro, aos 82 anos
de idade. Jornalista e escritora, vinha de tradicional
família paulista, tendo passado parte da infância na
fazenda da família, em Jaú-SP. Em 1952, foi para o
Rio de Janeiro, onde começou dando cursos de culinária em clubes e associações. Deu cursos também no
Uruguai e na Argentina. Por 42 anos, manteve página
semanal no jornal O Globo, tornando-se a primeira
brasileira a escrever sobre culinária. Publicou também livros de receitas. Um deles, “Cozinha deliciosa
e moderna”, em 1961. Outro foi “Cozinha deliciosa de
Maria Thereza Weiss”. Pela contribuição que deu ao
jornalismo e à culinária, divulgando também pratos da
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cozinha brasileira, ela faz jus à homenagem póstuma
que ora proponho.
Sala das Sessões, 26 de novembros de 2008. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, também quero a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Logo depois, concederei a palavra aos Senadores Renato Casagrande, Inácio Arruda e Paulo Paim.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me
associar às preocupações manifestadas aqui pelos
Senadores Tasso Jereissati e Arthur Virgílio e dizer da
oportunidade desse requerimento de convocação de
autoridades do Governo para tranqüilizar a Nação.
Se a Petrobras chega à esteira da crise, chega ao anúncio de buscar R$2 bilhões junto à Caixa
Econômica Federal e considera isso normal, é razão
para grandes preocupações no País. Se, de um lado,
a Petrobras, em velocidade incomum, consegue R$2
bilhões para fechar o seu caixa no dia de hoje, de outro lado, os setores produtivos do País buscam e não
encontram crédito.
O Governo anuncia o repasse de bilhões para o
sistema financeiro, para os bancos do País, anuncia crédito farto para a agricultura e os agricultores dizem que
não vêem a cor do dinheiro, assim como para exportadores, que dizem a mesma coisa, que não conseguem
chegar ao Comitê de Crédito do Banco do Brasil.
Os empresários das outras áreas do mundo empresarial brasileiro, da mesma forma, lamentam não
alcançarem sequer os Comitês de Crédito das instituições financeiras, mesmo após o anúncio de que
bilhões de reais estão sendo liberados para promover
desenvolvimento e enfrentar a ameaça de recessão
no Brasil. Quanto ao BNDES, nem se fala, Sr. Presidente. Chega a apresentar justificativas esdrúxulas,
como, por exemplo, de recursos para shopping só
no Norte e no Nordeste; no Sul, não. Ou seja, não há
como compreender isso. Enquanto o BNDES é vítima
de calote no exterior, os projetos brasileiros não são
considerados.
Portanto, nós estamos vivendo uma grande contradição. A Petrobras, toda-poderosa, vivendo um momento de crise, com dificuldade de fechamento de caixa, consegue, em velocidade incomum, R$2 bilhões,
repentinamente, junto à Caixa Econômica Federal, e
os setores produtivos do País amargam uma situação
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dramática porque não conseguem sequer chegar ao
Comitê de Crédito das instituições oficiais que são
responsáveis pelo fomento e, portanto, pela alavancagem de nosso desenvolvimento. E nós estamos
aí, ameaçados por uma recessão que é global e que
ameaça o Brasil e que é uma realidade que não pode
ser ignorada.
Portanto, Sr. Presidente, este requerimento é
urgente, é oportuno e deve, evidentemente, provocar
resultado imediato. É claro que nós não podemos esperar um mês para ouvir o Presidente da Petrobras
sobre eventual crise que a empresa esteja vivendo
agora. Não podemos aguardar um mês para ouvir as
autoridades financeiras relativamente a créditos que
não existem para atender a necessidade dos setores
produtivos nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande, Líder do PSB.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Quero repetir as palavras do Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. É importante que tenhamos
tranqüilidade. Neste momento em que qualquer estampido parece ser um tiro, é fundamental que a gente tenha tranqüilidade. Sou favorável à vinda dos Presidentes
das empresas, dos bancos. Nada contra.
O Senador Tasso Jereissati fez uma colocação.
Creio que foi responsável ao fazê-la durante a noite.
Mas quero deixar também a palavra de tranqüilidade
do Presidente para que nós, de fato, não criemos um
ambiente mais grave do que ele possa ser. Não estou
dizendo que é ou não, mas poderá ser mais grave do
que é. O Governo brasileiro tem tomado medidas importantes para enfrentar uma crise que não é brasileira, que não é daqui. A comporta dessa crise não é o
Brasil. O Brasil tem tomado as medidas. O Presidente
da República não pode ser alarmista... E o próprio Líder do PSDB, Governador de São Paulo, já concordou
com o Presidente Lula sobre esse comportamento.
Sua Excelência não pode ser alarmista senão, de fato,
criará problemas. Essas medidas são as de quem está
vendo que a crise é séria. O Brasil vai sofrer as conseqüências da crise como todos os países do mundo.
Nossa expectativa é de que a gente sofra menos, pelas medidas tomadas e pelo preparo que o Brasil tem
hoje para enfrentar essa crise.
As palavras que eu trouxe aqui são a repetição
do que o Presidente da Petrobras me disse. Liguei para
S. Sª depois de ouvir o Senador Tasso Jereissati, para
tentar também dar uma certa normalidade e para que
a gente possa ver de fato o que está acontecendo na
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hora em que o Presidente da Petrobras estiver aqui,
na hora em que a gente receber as informações. Acho
que sem as informações não podemos nos alarmar e,
naturalmente, vamos ter cada vez mais cuidado com
esse tema porque o momento exige cada vez mais cautela. Acho que estamos tendo, todos nós aqui, cautela
com relação a isso.
Segundo assunto, Sr. Presidente. Quero aqui registrar uma homenagem à TV Senado. A reportagem
“Lavagem internacional de dinheiro”, realizada pela repórter Sheyla Assunção, da TV Senado, para a edição
de maio do programa Diplomacia, a revista de política
internacional da TV Senado, foi premiada pela Associação de Peritos Criminais da Polícia Federal.
Tendo em vista a realização, em Brasília, em
abril passado, do Seminário Internacional de Crimes
Financeiros, o programa Diplomacia aproveitou a oportunidade para analisar e debater as dificuldade de se
combater o crime internacional especializado em lavagem de dinheiro.
Foram ouvidos pertos criminais do Brasil, do Chile, da Austrália e dos Estados Unidos, além da minha
participação e da participação do Senador Demóstenes
Torres, que acompanhamos os debates.
Minha homenagem à TV Senado e a esses profissionais. As imagens do Marcos Feijó, edição de imagem de Marcílio Soares, edição de Chico Sant’Anna,
editor responsável pelo Diplomacia.
Mas o último assunto, Sr. Presidente, rapidamente.
Agora temos uma vigília. Meu apoio e minha solidariedade à vigília com relação à votação dos aposentados.
Faço o registro de uma das cartas que recebi nesses
últimos dias, do Sr. Leozilio Flegler, lá da Serra, no
Estado do Espírito Santo, que relata a sua situação,
a sua condição de caminhoneiro, da contribuição de
18 vezes o salário mínimo e da situação em que se
encontra hoje.
Defendi na vigília passada, e defendo nesta vigília, que sabemos que precisamos ter responsabilidade
fiscal, mas que precisamos achar um caminho para
resolver a recuperação do salário dos aposentados
que ganham mais de um salário mínimo, porque esses
aposentados, de fato, estão sofrendo muito.
Deixo o meu registro de apoio aos aposentados
e à vigília, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, havia uma lista. V. Exª
havia me chamado e estou aqui ainda.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu pulei.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
No formato que V. Exª desejar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª foi tão contemplado na votação que eu
pulei o nome de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu fui pouco contemplado. Eu teria sido muito contemplado se tivéssemos mantido a outra emenda, acolhida
pela Senadora Rosalba Ciarlini e que, infelizmente,
caiu no Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Mas, se o Senador Paulo Paim concordar...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Ele concorda, porque é para apoiá-lo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro
quero fazer um registro, não apenas em meu nome,
mas em nome do meu Partido. Também conversei com
várias centrais sindicais, que têm apoiado – entre elas
a Central Única dos Trabalhadores e a CTB, em que
participam ativamente os comunistas, os socialistas
e outras forças políticas – a busca de uma saída em
relação aos aposentados que ganham mais que o
salário mínimo, porque os aposentados que ganham
até um salário mínimo têm sido beneficiados de forma extraordinária pelo Governo Lula. Em nenhum
outro Governo, desde Vargas até aqui, o salário dos
aposentados que ganham o salário mínimo teve uma
remuneração tão positiva, tão boa como a que está
tendo no Governo de Lula.
É importante que se diga isso, porque, senão,
fica parecendo que há uma maldade sendo praticada.
Ao contrário, a maioria esmagadora dos aposentados,
que soma uma quantidade significativa e reconhecida
por todos nós, tem sido atendida com as 0sucessivas
remunerações mais elevadas do salário mínimo.
Há uma parcela que ganha um pouco mais, que
nos primeiros anos do Governo Lula também foi beneficiada. O Senador Paim lembra que teve um reajuste,
numa das vezes, igual ao do salário mínimo.
Então, foi muito positiva aquela remuneração igual
à do salário mínimo. Isso deu uma energia ao mercado
nacional, porque esses aposentados gastam aqui, no
Brasil. Majoritariamente, eles gastam aqui. O dinheiro
fica aqui, no Brasil.
Por isso, é importante que encontremos uma
alternativa, mesmo que possamos dizer que não vai
ser igual ao aumento real do salário mínimo; mas vai
ser um valor intermediário. Não pode ser apenas uma
coisa meramente simbólica.
Acho importante respaldarmos a luta que os Parlamentares desenvolvem aqui e na Câmara, para encontrarmos uma saída. Pelo que nós conhecemos do
Senador Paim e de muitos Senadores que aqui estão,
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responsáveis, que são pelo diálogo, querem encontrar
o caminho, querem encontrar a saída e a alternativa
mais positiva para a questão daqueles que ganham
acima do salário mínimo.
Mas quero também, Senador Paim, com a licença de V. Exª, fazer uma referência a esse episódio da
Petrobras. É a maior empresa do Brasil e da América
Latina. Fatura em condições difíceis de mercado, preços, digamos assim, mais deteriorados do barril de
petróleo, algo em torno de US$20 bilhões/mês.
Então, o faturamento é altíssimo.
Eu acho que, primeiro, trata-se de uma empresa
de grande porte; segundo, eu vejo algo de positivo. Lá
fora, lá no país central do sistema capitalista, que está
em crise profunda, arrebentando-se economicamente, ontem ou anteontem, foi lançado mais um pacote,
um megapacote, de US$700 bilhões, para socorrer
“n” empresas, “n” empresas! Não é uma empresa,
são “n” empresas, e foi saudado pelos mercados: o
livre mercado anda fazendo festa para o megapacote
americano.
Então, o que eu estou enxergando? Eu não estou compreendendo bem, eu tenho essa dificuldade,
talvez. Primeiro, é positivo que o sistema financeiro
brasileiro, seja o privado, seja o estatal, esteja em
condições de financiar as empresas brasileiras, notadamente a Caixa Econômica e o BNDES e mesmo o
Banco do Brasil.
É, talvez, mais significativo, claro, vamos tomar...
Porque, normalmente, a Petrobras toma empréstimos,
sistematicamente, no mercado bancário internacional,
em dólar e pagando juros lá fora. Agora, eu não entendi ainda direito as razões, mas a Petrobras tomou um
empréstimo na Caixa Econômica, vai pagar os juros
aqui, o dinheiro vai ficar aqui, no Brasil. Do Brasil para
o Brasil. É o sistema financeiro brasileiro em condições
boas porque, se estivesse em condições péssimas,
não teria como emprestar. Na hora em que o mercado
financeiro está fechado lá fora, o nosso sistema financeiro tem condições de emprestar.
Eu acho que é uma coisa positiva. Não pode ser
considerada uma coisa negativa. Seria uma estupidez
nossa dizer “Não, não vamos emprestar” ou questionar
se ele empresta mais rápido à Petrobras ou menos rápido às outras empresas.
Então, é muito significativo que tenhamos esse
episódio, que não está descolado, Senador Paulo Paim,
da nossa causa comum dos aposentados. Uma coisa
tem relação com a outra, mesmo porque a Petrobras
tem um conjunto muito grande de aposentados, ela é a
maior caixa de previdência no sistema misto, privado e
estatal: é uma previdência privada, mas é do governo,
é uma previdência estatal.
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Faço esse registro, Sr. Presidente, porque, como
a sessão deverá ir até às 6h da manhã, teremos um
largo tempo para falar de agora em diante.
E faço esse registro porque é importante o Presidente da Petrobras vir aqui sempre, porque há empreendimentos e há investimentos. Há investimentos
extraordinários em meu Estado, no Estado do presidente, no Maranhão, em Pernambuco. São grandes
empreendimentos que geram empregos, geram riquezas, geram aposentadorias futuras. É importante,
portanto, que o presidente venha aqui, sim, prestar
esclarecimentos se alguém tem dúvidas ou não está
sabendo o que está acontecendo.
Mas vejo o lado saudável: estamos tomando dinheiro no nosso mercado e em um banco brasileiro,
deixando os juros aqui. Assim, acho que isso não pode
ser algo absolutamente negativo, embora esteja eu de
acordo com o fato de vir aqui o Presidente da Petrobras
esclarecer dúvidas que um ou outro Senador possa ter
em relação à atuação dessa grande empresa brasileira
que é a Petrobras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Paulo Paim, devo prestar uma homenagem à mulher, ouvindo a Senadora Rosalba
Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, obrigada, Senador Paulo Paim.
Eu gostaria de, mais uma vez, reafirmar que
estamos mais do nunca unidos, e nos sentimos mais
fortalecidos para mais uma vigília em favor dos aposentados. É algo mais do que justo e continuamos
com aquele lema: insistir, persistir, jamais desistir,
confiando em que essa luta vai ser vitoriosa porque é
uma luta em favor de homens e mulheres que, durante
toda uma vida, trabalharam, durante toda uma vida,
contribuíram para, fazendo poupança na Previdência,
ter uma aposentadoria que lhes desse dignidade na
velhice, e que agora sentem toda essa dificuldade em
função do Fator Previdenciário, enfim, de uma série
de questões que faz com que eles passem as mais
diversas dificuldades.
E desejo fazer aqui um alerta, mais uma vez,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras: essa
questão não é apenas dos aposentados, é de todos
os trabalhadores brasileiros que contribuem acima de
um salário mínimo, porque, se hoje nós estamos vendo milhares, milhões de velhinhos, pessoas de cabe-
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los prateados sofrendo essa dificuldade, os que estão
hoje na ativa vão passar pelas mesmas dificuldades.
Se continuar o Fator Previdenciário, se continuar a diferença no reajuste como vem acontecendo, vai acontecer a mesma coisa.
Mas, Senador Paim, eu gostaria ainda de mais
um minuto para fazer aqui um agradecimento.
Nós tivemos a votação da Medida Provisória nº
441, que é muito complexa, extensa, atendendo a 54
categorias do serviço público. O Governo nos garantiu
que o impacto financeiro já estava no seu planejamento, já estava no Orçamento, e nós entendemos que foi
muito importante corrigir distorções, fazer justiça. São
380 mil servidores que vão ser beneficiados. É justo
que tenham uma boa remuneração, que tenham garantias para o seu futuro, que tenham estímulo para
crescer, aperfeiçoar-se e qualificar-se. Tudo isso é justo, até porque entendemos que o servidor bem pago
deverá estar com mais disposição, com mais amor ao
seu trabalho e, por ser servidor público, com amor ao
povo brasileiro, servindo bem a esta Nação. Então,
nada mais justo.
Quanto a esse trabalho da Medida Provisória –
ela tem mais de mil páginas; então, pode-se ter idéia
do quanto ela era complexa –, eu não poderia fazêlo sozinha. Muito pelo contrário. Contei com apoio e
quero aqui fazer uma referência especial ao trabalho
da Consultoria Legislativa, que foi de fundamental importância para que pudéssemos entender, compreender e analisar.
Eu queria ressaltar as pessoas do Dr. Arlindo
Fernandes, de Fernando Trindade, de Marcelo Pooter
e do meu secretário e assessor de gabinete, Obery
Rodrigues, que foram da linha de frente e que botaram
a “mão na massa” para que pudéssemos ter o resultado. Das emendas apresentadas, 23 – não foram todas
–, 20 foram aprovadas.
Espero que, na Câmara dos Deputados, tenham
todos a sensibilidade e a responsabilidade, que é nata
e própria daquela Casa, de manter as conquistas que
hoje esta Casa aprovou.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu estou preocupado, Senador Geraldo Mesquita...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não fique, não, Presidente. Não fique, não. Eu
queria só anunciar...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Porque há um orador na tribuna.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Mas o Senador Paulo Paim há de ter compreensão para o que eu vou anunciar.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Senador Geraldo Mesquita, só um minutinho. Eu esqueci
de algo importantíssimo. Não podia esquecer as orientações importantíssimas que recebi da Secretaria da
Mesa na figura da Drª Cláudia.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria anunciar que, além dos aposentados
e aposentadas que estão nas galerias da Casa, hoje,
nesta vigília, nós temos um reforço de fundamental importância. Trata-se da presença da Deputada Luciana
Genro, brava e combativa Deputada do Rio Grande
do Sul, que se soma à bancada de Senadores nesta
vigília e, particularmente, ao seu bravo companheiro
também Senador Paim, do seu Estado, Rio Grande
do Sul, para que esta vigília seja a melhor possível, a
mais significativa possível.
Era essa a comunicação que eu queria fazer.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu queria dar as boas-vindas à Deputada
Luciana Genro. Deputada atuante, que veio participar desta vigília, que acho que já começou. Inclusive,
foi iniciada com uma prova de paciência do Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Muita paciência e muita tranqüilidade.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu já vi muitos oradores falando por várias
horas da tribuna. Agora, orador silencioso na tribuna
esse tempo todo só o Senador Paulo Paim.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Se V.
Exª permitir, só mais um minuto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) – Eu só quero me inscrever, já que a vigília
começou. Quero me inscrever para falar no horário
da vigília.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Quero me inscrever também, Senador Garibaldi;
seu fã aqui, Geraldo Mesquita.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Mário Couto...
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Flávio
Arns também.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Flávio Arns. Cristovam Buarque também?
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Para falar?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sim.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Sim.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Eu só queria um minutinho, Sr. Presidente. Não vou me inscrever, não.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Wellington Salgado, se o Senador
Paulo Paim permitir...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Está permitido.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Wellington.
O Senador Paulo Paim é o orador mais silencioso que já vi.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mas o Senador Paim tem uma noite longa pela
frente.
Veja bem, Sr. Presidente, eu só queria fazer uma
colocação sobre essa questão da Petrobras. A Petrobras deve faturar – este ano eu não acompanhei
bem – acima de R$400 bilhões. Acho que a informação que eu recebi é que, até o terceiro trimestre, ela
já tenha um resultado perto de R$28 bilhões de lucro.
Então, essa pode ter sido uma operação que era feita
no exterior e, de repente, o exterior, não tendo crédito
para se rolar, trouxe a operação para dentro do Brasil.
Uma operação quente e tranqüila para qualquer banco,
uma operação que era muito chamada de hotmoney
e overnight, para rolar um dia de caixa. Alguém chega aqui e fala em R$2 bilhões; isso, para nós, é um
número monstruoso. O que são R$2 bilhões? Agora,
se pega uma Petrobras, que fatura R$400 bilhões e já
teve de lucro, até o terceiro trimestre, R$28 bilhões,
são números compatíveis. A operação é perfeitamente compatível com o tamanho de uma empresa como
a Petrobras.
Então, os telespectadores que estão em casa ficam um pouco assustados, mas é preciso falar o total
de faturamento, o resultado até o terceiro trimestre, e
com certeza o Presidente virá aqui explicar isso. Eu
acho que é uma operação que era feita no exterior e,
com o crédito reduzido, ela foi trazida para dentro de
casa. E a operação foi feita. E a Caixa Econômica fez
uma boa aplicação. A Petrobras paga direito. Então,
vai ganhar o seu jurinho para usar da melhor maneira
possível.
Só isso, Sr. Presidente.
Obrigado, Senador Paim.
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Durante o discurso do Sr. Wellington Salgado de Oliveira, o Sr. Garibaldi Alves Filho,
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares,
Suplente de Secretário.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
a devida vênia do Senador Paim, quero lembrar o Senador Wellington, que é um grande empresário, que é
possível se faturar 400 milhões, mas ter compromisso
de 500. É preciso que se diga, ninguém sabe, quanto
a Petrobras investiu em pesquisa, em compra de plataforma. O problema aí é outro, Senador Wellington.
É preciso ter cuidado. E nós temos de preservar a Petrobras pelo nome.
Agora, outro fato grave foi ela não ter conseguido crédito no exterior e ter que se socorrer da Caixa
Econômica do Brasil. São duas informações que aumentam e muito a nossa preocupação. Primeiro, a
Caixa Econômica desviar-se das suas funções, dos
seus objetivos; e a justificativa do faturamento de 400
milhões. Ela fatura 400 milhões e os compromisso são
de quanto? Quanto investiu no pré-sal?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Fora do microfone.) – Ela teve um lucro
de 28 bilhões.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Teve
um lucro de 28 bilhões o ano passado. Nós estamos
falando...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG. Fora do microfone.) – Até o terceiro
trimestre.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É uma
previsão, e antes de uma crise. Nós estamos vivendo
uma crise. Acho que esse fato só será dirimido com a
presença do Presidente da Petrobras e do Presidente
da Caixa Econômica. Acho que isso é fundamental. E
V. Exª, como um defensor do Governo, lúcido, evidentemente, vai colaborar para isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Se depender de mim...
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Inclusive, já ficou assim um pouco ultrapassada...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Um momento. Deixe-me colocar o
microfone.
V. Exª, Senador Flávio Arns, com a permissão do
orador que está na tribuna, tem a palavra.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço até vênia e permissão
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ao Senador Paulo Paim, mas minha intervenção se
relaciona ao tema que ele vai abordar. Eu até pediria
a S. Exª a gentileza de abordar o que foi colocado há
pouco por alguns Senadores e que, na minha opinião,
deve ser refletido por todos nós.
O que foi dito ainda há pouco é que, nunca na
história deste País – não vamos assim parodiar unicamente –, os aposentados que ganham um salário
mínimo foram tão beneficiados nos seus reajustes e
que nós deveríamos nos preocupar com aqueles que
ganham mais do que um salário mínimo. Porém, a
grande preocupação que os aposentados e pensionistas têm, Senador Paulo Paim, é que muitos que
ganhavam mais do que um salário mínimo estão ganhando um salário mínimo agora. Então, é disso que
estamos falando. E os que ganham mais do que um
salário mínimo, se continuarem a ganhar os reajustes
que estão ganhando, daqui a pouco, vão ganhar, vão
perceber um salário mínimo também.
Então, não se pode dizer que é um problema
simples, só para aqueles que estão ganhando mais
do que um salário mínimo. Não; é um problema complexo, porque eles ganhavam mais do que um salário
mínimo e agora estão percebendo unicamente um
salário mínimo.
Então, é uma discussão que tem de ser feita. Sei
que V. Exª vai abordar isso também com os dados que
possui e a reflexão que deve ser feita. E é justamente aí
que residem os objetivos e a virtude de alguns projetos
de lei, como o fator previdenciário e os outros.
Só queria destacar isso, porque poderia parecer para o público que acompanha este debate que a
preocupação seria somente com aqueles que ganham
mais do que um salário mínimo, porque quem ganha
um salário mínimo nunca antes foi beneficiado dessa
maneira na história do Brasil. Não; muitos que ganhavam mais do que um salário mínimo tiveram rebaixamento, um achatamento tal que agora estão recebendo
um salário mínimo. E o restante vai receber um salário
mínimo se a coisa continuar do jeito que está.
Obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Geraldo Mesquita, antes
de conceder a palavra a V. Exª, tenho uma comunicação urgente e inadiável a fazer.
Conforme indicações das Lideranças, nos termos dos Ofícios nºs 517, de 2008, da Liderança do
PMDB, e nº 120, de 2008, da Liderança do Democratas, a Presidência designa as seguintes Senadoras e
os seguintes Senadores para comporem a Comissão
Temporária Externa, composta por cinco Senadores,
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criada nos termos do Requerimento nº 1.483, de 2008,
destinada a averiguar in loco a situação no Estado de
Santa Catarina, visando encaminhar medidas a serem tomadas para minorar os efeitos da situação de
calamidade pública decorrente das chuvas das últimas
semanas. Segue a relação dos titulares da Comissão:
Bloco Parlamentar da Minoria, DEM e PSDB, Raimundo Colombo; Bloco de Apoio ao Governo, ainda falta
indicar os membros; e Neuto De Conto já é um dos
membros da Maioria, do PMDB.
É essa a comunicação que eu gostaria de fazer
por enquanto, até o preenchimento do total dos membros da Comissão, em número de cinco.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Geraldo
Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado pela comunicação.
Tenho certeza de que o Senador Paulo Paim vai
entender o pedido de mais um tempinho antes da sua
fala, porque, como o assunto Petrobras é recorrente,
eu queria trazer à baila uma sugestão do Senador Mão
Santa. Ouvi dele a sugestão.
Trata-se das reservas do pré-sal, que não são
propriedade da Petrobrás; são propriedade do povo
brasileiro. O Senador Mão Santa sugere que, quando
iniciada a exploração dessas reservas, Senador Paim,
parte do resultado da exploração dessas reservas possa
aportar em um determinado fundo – isso se configura
posteriormente. Que parte dos resultados da exploração das reservas do pré-sal possa constituir um fundo
para que financie as despesas das aposentadorias, o
que acho saudável, uma idéia fantástica do Senador
Mão Santa.
Mais uma vez, de tanto ele cobrar do Presidente
Lula medidas concretas com relação à calamidade que
se abateu sobre o povo de Santa Catarina – o Senador
Mão Santa passou o dia cobrando uma medida provisória do Presidente Lula –, que o Presidente acabou
de atendê-lo. Assinou de fato uma medida provisória,
Senador Heráclito, destinando R$1,8bilhão – e isso
quem informa é o Rogério Escudeiro – num e-mail há
pouco me enviado. Um bilhão e oitocentos mil reais
para socorro dos prejuízos e das calamidades que se
abateram sobre o povo de Santa Catarina.
Portanto, o Senador Mão Santa foi atendido pelo
seu companheiro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, queria pedir a compreensão do Senador Paulo
Paim para fazer apenas um comunicado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Com a palavra o Líder do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a questão da
Petrobras é bom esclarecer para não deixar dúvidas
de que a Petrobras está quebrando, está com problemas financeiros. Falei agora há pouco com o Presidente Sérgio Gabrielli para esclarecer essas dúvidas.
Ele me disse que a Petrobras tem um faturamento de
20 bilhões por mês e que, até o momento, o lucro líquido já ultrapassa R$20bilhões. Esses 2 bilhões de
empréstimos foram para pagar impostos dos ativos lá
fora, que dispararam com a alta do dólar.
Então, o ganho cambial da Petrobras foi extraordinário e teve que pagar 11 bilhões de impostos. Esses
2 bilhões foram para ajudar a pagar impostos, mas o
patrimônio da Petrobras foi elevado. Não tem nenhum
problema com a Petrobrás, que está muito bem, vai
ter um lucro de mais de 20 bilhões, com certeza, este
ano, talvez mais do que no ano passado ainda.
Então, só para não deixar dúvida de que a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a
Eletrobrás são patrimônios do Brasil e que orgulham o
povo brasileiro. Então, para não deixar dúvida de que
a Petrobras está muito bem financeiramente.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem Sr. Presidente, com a permissão do Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª acaba
de nomear os membros da Minoria e da Maioria que
irão para Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Por enquanto, a preferência é indicar dois Senadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Exato.
Eu queria, como Vice-Líder, indicar o nome da
Senadora Ideli Salvatti, que é de Santa Catarina e que
inclusive, esta semana, não pôde comparecer aqui aos
nossos trabalhos exatamente porque resolveu ficar no
seu Estado para acompanhar a tragédia à vida, solidária
com o povo de Santa Catarina, e, inclusive, acompanhar
quais as medidas. E hoje certamente ela acompanhou
o Presidente Lula em Santa Catarina.
E quero aqui também externar a minha solidariedade, como Senador por São Paulo, a todos os Senadores de Santa Catarina, Neuto de Conto e Raimun-
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do Colombo, que expressaram a sua preocupação;
solidarizar-me com o requerimento deles.
E, portanto, Sr. Presidente, em nome da liderança, indico o nome da Senadora Ideli Salvatti para se
juntar àqueles que irão fazer essa missão importante
e solidária à Santa Catarina.
Eu gostaria de agradecer aqui a iniciativa do Senador Valdir Raupp, que nos tranqüiliza com a informação do Presidente Gabrielli, da Petrobras, que nos
informa do excelente estado econômico e financeiro
da Petrobras.
Peço aqui a atenção para o Senador Paulo Paim,
que tem todo respeito meu e do Senado pelo seu empenho de chegar a uma solução adequada para todos
os aposentados no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Finalmente, com a palavra o Senador Paulo Paim, grande defensor dos aposentados.
O Brasil inteiro conhece sua luta, seu devotamento,
sua fidelidade. É uma causa justa e legítima, qual seja
a de conceder uma remuneração digna àqueles que
durante suas atividades desenvolveram um trabalho
importante para o Brasil e que agora, na aposentadoria, merecem a justiça em um projeto que venha a
reconhecer o valor do aposentado.
Posso dizer a V. Exª – e V. Exª se recorda – que,
quando fui Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto mais importante que ampara os aposentados e reconhece que sua remuneração deve ser
revista, seus proventos devem ser revistos, nós conseguimos aprovar naquela Comissão. Eu coloquei esse
projeto, a pedido de V. Exª, em votação e não houve
qualquer resistência da Presidência. Antes, ao contrário, houve um estímulo para que esse projeto fosse
aprovado. E, de imediato, eu encaminhei ao Plenário
do Senado àquela época, há dois anos.
E, agora, nós estamos nesta vigília no intuito
de que esta matéria venha a ser reconhecida pelas
lideranças do Governo, na Câmara e no Senado, que
venha a ser aceita como uma saída para o atendimento às justas reivindicações dos aposentados de
todo o Brasil.
Portanto, minha solidariedade à sua luta, ao seu
projeto. Participo dessa vigília e dou meu apoiamento, o
meu voto à proposta de autoria de V. Exª que pretende
recompor, de forma justa, os proventos da aposentadoria em todo o Brasil.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Antonio Carlos Valadares, que preside esta sessão, sou
com certeza testemunha do seu ato quando presidi a
Comissão. Falo não só desse projeto, mas de todos
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os projetos que estão na linha de defesa dos aposentados, de pensionistas e de todos os trabalhadores.
Meus cumprimentos à sua história, à sua trajetória e
à forma de defender todo o nosso povo, toda nossa
gente, aqui do Senado da República.
Senador Valadares, quero começar. Enquanto
ouvia os Senadores, com muita alegria, falando dos
mais variados temas, todos, no fundo, têm a ver com
a questão da Previdência, da Petrobras. O Senador
Mesquita lembrou que o dinheiro do pré-sal poderia ir
para a seguridade.
Eu poderia dizer que já existem duas propostas
circulando na Casa. A minha destina 50% de todo o
dinheiro do Pré-sal para a Seguridade Social, onde
ficam a assistência, a previdência e a saúde. E tem
uma outra, também, que destina um percentual especificamente para a Previdência. É importante o fortalecimento agora, pela fala do Senador Mão Santa ao
Senador Mesquita, que comunica à Casa.
Agradeço também, de forma carinhosa, a presença aqui da Deputada Luciana Genro. E informo já
ao Brasil que podem ter certeza de que, sem medo
de errar, no mínimo, eu diria, mais de um milhão de
pessoas estão neste momento assistindo à TV Senado. O meu Gabinete esta de plantão. Enquanto os
Senadores falavam, eles me ligavam de lá, informando
a expectativa da população no Brasil com esta nossa
nova vigília e qual foi, enfim, o resultado das negociações que aconteceram até o momento.
Deputada Luciana, para nós, é muito importante o acordo que já firmamos não somente com V. Exª,
mas com outros Deputados, para que no dia 2 próximo, semana que vem, façamos uma vigília conjunta,
Câmara e Senado. Não é uma vigília, como eu sempre
digo, contra ninguém, mas a favor da Câmara, para
que vote os três projetos, tanto o do fim do Fator Previdenciário, que eu sempre digo é assalto ao bolso do
trabalhador, retira 40% na hora do cálculo do benefício; o outro projeto que quer garantir somente que o
aposentado receba pelo menos o mesmo percentual
de reajuste concedido ao salário mínimo; e o terceiro,
motivo da vigíllia no dia de hoje, pois hoje encerra o
prazo de recurso à meia-noite. Bastaria, sei que não
vai acontecer, que nove Senadores fizessem recurso
a esta Mesa, e o PL nº 58, aquele que vai garantir aos
aposentados e pensionistas voltar a receber o número
de salário mínimos que recebiam na época em que se
aposentaram, não iria para a Câmara e, provavelmente, seria, mais uma vez, remetido às Comissões do
Senado. Tenho certeza de que nenhum Senador vai
assinar esse recurso quando chegar meia-noite. Quem
está nos assistindo nas suas casas neste momento ou
mesmo aqui no plenário do Senado poderá dizer que
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o Senado fez a sua parte: aprovou os três projetos e
amanhã, o PL nº 58, com certeza, será endereçado à
Câmara dos Deputados.
Por isso, Deputada Luciana Genro, sei que vamos
travar outra batalha na Câmara, mas faremos com a
maior alegria, como foi aqui, onde conseguimos unanimidade. Não houve nenhum Senador que votou contra
esses três projetos.
Senador Valadares, neste momento, quero dar um
destaque especial, porque é uma questão simbólica.
Quero dar um destaque especial à Câmara de Vereadores de Catanduva, São Paulo. Hoje, às 18 horas,
iniciou-se uma vigília na Câmara de Vereadores. Cerca
de 300 aposentados estão em vigília. Iniciaram às seis
da tarde e vão até às seis da manhã, com inúmeros
vereadores. Quem me deu a notícia foi o Presidente
da própria Câmara de Vereadores, Marcos Crippa, do
PTB, Senador Zambiasi, do seu partido. Eles estão
em vigília em Catanduva e o Presidente da Câmara,
do seu Partido, Marcos Crippa, informou-nos que vão
ficar em vigília a noite toda.
Pela simbologia dessa Câmara de Vereadores,
eu disse a ele que o exemplo que a Câmara de Vereadores da cidade está dando, vamos torcer para que
se multiplique em todo o País, inclusive nas Assembléias Legislativas.
Quero também informar que aqui, nesta vigília,
no dia de hoje, estão homens e mulheres de cabelos
brancos, que estão aqui fazendo a vigília juntamente
com os Senadores e com a Deputada.
Quero destacar aqui presente conosco a Cobap,
a Federação dos Aposentados da Paraíba. Estão aqui
no plenário a Federação dos Aposentados de Santa
Catarina, a Federação dos Aposentados do Rio Grande
do Sul, do Rio Grande do Norte, do Distrito Federal,
de Goiás, da Bahia, a Associação dos Aposentados
também do DF, além da Federação, Federação do
Rio de Janeiro, Federação de São Paulo, Federação
de Minas Gerais, Federação de Alagoas, Federação
de Pernambuco.
Essas lideranças estão aqui hoje, mas já posso
anunciar ao Brasil que nos assiste, neste momento,
que, no dia 2, estarão presentes aqui todas as centrais sindicais, todas confederações de trabalhadores
e todas as federações que, aqui, citei, numa vigília das
duas Casas, numa demonstração de que essa caminhada que estamos fazendo é dos aposentados, mas
também dos trabalhadores que estão na ativa.
E agora estamos aqui, todas as confederações
de trabalhadores e todas as federações que citei,
numa vigília das duas Casas, numa demonstração de
que esta caminhada que nós estamos fazendo é dos
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aposentados, mas é também dos trabalhadores que
estão na ativa.
Os trabalhadores que estão na ativa – repito –,
quando forem se aposentar, nem que tenham contribuído, religiosamente, por 35 anos, vão ter o redutor
de 40% se nós não derrubarmos o fator.
É por isso que as centrais virão, todas as confederações estarão aqui conosco, como também todas
as entidades de aposentados e pensionistas do nosso País.
Quero ainda destacar, porque acho que é importante valorizar quem está com a gente nesta caminhada, que tudo começa assim, são os primeiros passos.
Eu acredito num grande movimento de âmbito nacional, semelhante ao das Diretas, na busca de que os
aposentados e pensionistas possam voltar a receber
o número de salários mínimos que recebiam na época
em que se aposentaram.
Destaco que todas as emissoras do sistema de
rádio que eu vou citar ligam quase diariamente, dizendo
que a população liga para eles e que eles estão nessa
rede, nessa cadeia para que os aposentados do País
tenham seus direitos reconhecidos.
Cito, rapidamente as rádios: Gaúcha, de Porto
Alegre; Guaíba, de Porto Alegre; Bandeirantes AM, de
Porto Alegre; BandNews FM, de Porto Alegre; Pampa,
de Porto Alegre; Universidade, de Porto Alegre; Universidade, de Santa Maria; ABC Grupo Sinos, Novo
Hamburgo; Líder FM, de Espumoso; Independente,
de Lajeado; Gazeta, de Sobradinho; Nativa, de Erval
Seco; Viva, de Bento Gonçalves; Simpatia, de Chapada; Uirapuru, de Passo Fundo; Cruz Alta, de Cruz Alta;
Alvorada, de Garibaldi; Rádio Web, de Porto Alegre;
Charrua, de Uruguaiana; UCS, de Vacaria; Encanto,
de Encantado.
Há ainda outras rádios de outras cidades que me
foram passadas: Caxias, Pelotas, Rio Grande, Santa
Maria, Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Rosa, Bento
Gonçalves, Erechim, Bagé, Alegrete, São Borja, Ijuí e
Santo Ângelo.
Vou citar aqui também... Alguém pode ter dito:
“Mas a maioria é do Rio Grande do Sul”. Pode ter
sido a maioria, mas vamos lá. Outras que colocam
matéria em âmbito nacional: CBN, São Paulo; Globo,
Rio de Janeiro; Bandeirantes, São Paulo; BandNews,
São Paulo; BandNews, Brasília; Tupi, Rio de Janeiro;
Jovem Pan, São Paulo; Eldorado, São Paulo; Itatiaia,
Belo Horizonte; Paiquerê, Londrina; Auriverde, Bauru,
São Paulo; Roquete Pinto, Rio de Janeiro; Urussaunga,
Santa Catarina; Nacional, Rio de Janeiro; Sociedade,
Salvador; Jornal, Aracaju; Nova, Salvador; Senado,
Brasília; Terra FM, São Paulo; Tropical, São Paulo;
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Tropical, Rio; Eldorado, São Paulo; Mirante, Maranhão;
Radiobrás.
E ainda do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas – que já citei ‑,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo – já citei –, Sergipe, Tocantins e
Distrito Federal.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permitame só mais um segundo e já vou passar a palavra a
V. Exª, Senador Zambiasi.
Senador Zambiasi, eu estou dando esse enfoque
porque alguns ficam a pensar que esse movimento não
está crescendo. Aposentados e pensionistas, trabalhadores de todo o País podem ter certeza de que este
movimento cresce com muita força em todo o País. E
por isso eu fiz questão de destacar, desde as federações, confederações, sindicatos, associações de aposentados, esse sistema de rádio, Senador Zambiasi, V.
Exª que foi um homem de rádio, continua um homem
de rádio e é um grande Senador. Por isso agora, com
essa pequena homenagem a V. Exª, passo-lhe a palavra pelo tempo que V. Exª entender necessário.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Obrigado,
querido colega e conterrâneo Senador Paim. Só para
informar que, lá de Porto Alegre, faltou uma emissora,
que me ligou enquanto V. Exª citava o rol de emissoras que acompanha, e me ligava agora que o Gugu,
lá da Farroupilha...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Rádio
Farroupilha. Muito obrigado, Gugu. Um abraço.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Ele o está
acompanhando junto com o Albani. São os dois principais comunicadores da emissora hoje e que estão
inclusive colocando no ar, já nos últimos dias, o Boletim dos Aposentados, exatamente por ser uma emissora para a comunidade mais periférica, ser porta-voz
comunitária, uma rádio-serviço, uma rádio popular. O
próprio comunicador sente-se na obrigação de ele,
independentemente de entrevistar ou não a autoridade, informar aos seus ouvintes o andamento desses
projetos que falam diretamente para metade da sua
população ouvinte. E a Farroupilha, em Porto Alegre,
é a principal emissora em audiência da região metropolitana. São mais de trinta emissoras em AM, e 50%
da audiência dessas emissoras são da Farroupilha.
Por isso, quero aproveitar exatamente este momento em que os comunicadores estão lá, no nosso Rio
Grande, acompanhando esta vigília, fazendo juntos
esta vigília. Eu já dizia na anterior, Senador Paim, que
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esta não é uma vigília nossa aqui do Senado; é uma
vigília de todos os brasileiros e brasileiras; é uma vigília que mexe com todas as famílias. Não há família
neste País que não tenha alguém hoje que não seja
vítima, no mínimo, do fator previdenciário. Esta é realmente uma das maiores injustiças já criadas contra
o trabalhador brasileiro, este que dedica 35 anos ou
até 40 anos, porque, muitas vezes, ele não consegue
encontrar os documentos iniciais e tem de ficar mais
três, quatro, cinco anos, pagando INSS, para depois
ter uma desagradável surpresa. Com uma vida inteira,
pagando sobre tantos salários mínimos, 3, 4, 8 ou 10,
que é o máximo possível, o máximo permitido, a pessoa
se surpreende ao receber o seu primeiro salário como
aposentado, porque já não são mais dez, já viram nove;
passam dois, três anos e já não são mais nove, são
sete; passam mais três ou quatro anos e já não são
mais sete, são cinco; aí chegam essas perdas, como
falastes, de 40% sobre os valores a que teriam direito.
Eu estava agora, também, junto com a nossa querida
Deputada Luciana Genro, que é Líder do PSOL, uma
das grandes lideranças políticas do Rio Grande do
Sul, que está aqui, acompanhando, neste momento, a
vigília, comentando a importância desse movimento e
adesão que este movimento recebe dos parlamentos
municipais; dos vereadores, que são aqueles que têm
o primeiro contato na relação direta com as suas comunidades; os deputados estaduais, que também se
solidarizam e iniciam esse movimento, Senador Flávio
Arns. Então, vai seguindo esta corrente, que chega,
com certeza, a todas as comunidades. Enfim, esta é
a luta que tu colocas aqui com tanta propriedade e a
preocupação de não chegar ao Plenário este recurso.
Havia uma sensação no ar de que poderia haver um
recurso. Mas eu fiquei muito aliviado, Senador Paim,
quando o Senador Jucá, que é Líder do Governo nesta
Casa, nos garantiu, no finalzinho da tarde, início da noite, que não haveria esse movimento aqui no Senado.
Ora, quando o Líder do Governo nos diz isso é porque
o Presidente Lula já está consciente de que este movimento é justo. O Presidente retornou, agora há pouco,
lá de Santa Catarina, onde esteve visitando aqueles
nossos irmãos que estão sob as águas na região de
Blumenau. As cenas a que assistimos na televisão e
vemos nos jornais, as narrativas que ouvimos pelo rádio, enfim, os depoimentos chocantes de conhecidos,
as correntes que começam a formar-se na Internet,
Paim, para levar solidariedade àqueles milhares de
catarinenses que, neste momento, sofrem com essas
brutais mudanças climáticas.
Aliás, eu fiquei comovido, na semana passada,
na sexta-feira passada, quando nós ouvimos um dos
primeiros depoimentos do Governador de Santa Catari-
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na. Eu fiquei muito chocado com uma frase dele reproduzida nos jornais do Rio Grande do Sul, dizendo que
os morros, a terra se derretia, se desmanchava como
uma bola de sorvete. Parecia que a terra estava virando
sorvete. Eu fico imaginando o sorvete derretendo. Na
expressão do Governador catarinense, era exatamente esta a visão trágica que os catarinenses estavam
tendo e estão tendo ainda em conseqüência daquela tragédia climática sob a qual ainda Santa Catarina
está vivendo. Então o Presidente Lula esteve lá hoje,
que sobrevoou a região, que foi levar o seu apoio, não
apenas a sua solidariedade, mas, com sua presença o
apoio do Governo, do qual nós fazemos parte, do qual
nós somos base aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que a ordem para que não houvesse recurso aqui
partiu desse homem que é extremamente sensível,
que viveu na pele todas essas experiências de que a
gente fala por aqui. Não tenho nenhuma dúvida de que
foi dali que partiu a ordem para que o Líder do Governo, o Senador Romero Jucá, nos desse a garantia de
que os projetos aprovados aqui, que procuram recuperar as perdas dos milhões de aposentados brasileiros, possam tramitar tranqüilamente na Câmara dos
Deputados. Quem sabe, agora, já antes do Natal, nós
tenhamos o primeiro grande reconhecimento. Não é
presente de Natal, não. Não vamos falar em presente
de Natal para aposentado, Paim, mas no reconhecimento do Congresso Nacional e do Governo Federal aos
direitos e conquistas dos aposentados, recuperando,
assim, suas perdas. É por esta razão que nós nos damos às mãos aqui, nessa causa que é absolutamente
justa. E dizendo mais uma vez que os três projetos do
Senador Paim não prevêem uma solução imediata,
não. É para amanhã. Eles estão assegurando na lei
essas recuperações. O Senador Paim procurou ter
muita sensibilidade, muita responsabilidade para não
impactar a economia brasileira, não impactar o caixa
da Previdência, dando o prazo necessário para que
as contas do Governo possam ajustar-se aos gastos,
que aumentam em função dessa justiça que se procederá com as perdas dos aposentados. É um gesto
que o Brasil reconhece, e é por essa razão que estamos todos juntos contigo aqui, Paim, reconhecendo a
importância dessa luta que é tua, que é nossa e que
é de todos os brasileiros e brasileiras.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS) – Senador Zambiasi, eu agradeço, como sempre, o seu
companheirismo e a precisão como coloca e defende
o interesse dos aposentados e dos trabalhadores na
mesma linha de que tem feito também o nosso querido
Senador Pedro Simon.
Confesso a V. Exª que material tenho um monte aqui. Mas, como a noite é longa, quero que todos

433

Novembro de 2008

possam falar e, naturalmente, eu vou poder fazer os
meus apartes.
Senador Flávio Arns, só de forma muito simplificada, o questionamento que V. Exª colocou de forma
correta.
Sabe por que a maioria dos aposentados está
ganhando o reajuste com aumento real do salário mínimo? É exatamente o que V. Exª disse. Algum tempo
atrás, dos 24 milhões, somente um terço ganhava o
salário mínimo e, agora, praticamente dois terços ganham um salário mínimo, por causa do arrocho das
últimas décadas. A grande verdade é essa.
É matemática; não entende quem não quer. Se
você dá reajuste para o salário mínimo quinze e para
o aposentado cinco, o que vai acontecer? Não adianta pagar sobre cinco, sobre seis, sobre sete, sobre
oito, porque você vai terminar ganhando somente um
salário mínimo. Não tem volta. Por isso, a indignação
daqueles que, ao longo de sua vida, pagaram sobre
vinte e, de repente, passaram a ganhar dez; pagaram
sobre dez e agora estão ganhando cinco, ganhando
quatro. Esse é um fato real. Não tem volta.
Se nós não mudarmos com esses projetos que
o Senado aprovou por unanimidade, infelizmente, o
senhor e a senhora que estão me ouvindo neste momento, não importa sobre quanto pagaram... se forem
do Regime Geral, que abrange aqueles que ganham
menos, porque, se forem do Judiciário, aí não; se forem
do Executivo, aí não; se forem do Legislativo, também
não, porque aí não tem fator e tem paridade.
Não sou contra que não haja fator para outros
setores; não sou contra que haja paridade. Só peço
que estendamos o mesmo direito àquele que é da
construção civil, que é metalúrgico, que é professor,
que é comerciário, enfim, os celetistas. Por isso, estamos aqui.
Eles já falam que o Senado está com um pacote.
É o pacote da justiça, é o pacote de uma previdência
universal. Nós não queremos tirar nada de ninguém.
Só queremos assegurar para o trabalhador este
cálculo, que não tem errada: o cidadão pagou sobre
R$2 mil. Ele pega o fator – vocês podem tirar 40% – e
vai para quanto? Vai se aposentar com R$1.200,00. E
por que quem pagou sobre R$25 mil vai se aposentar
com R$25 mil? Ora, é justo que quem pagou sobre
R$25 mil se aposente com R$25 mil. Mas não é justo
que quem pagou sobre R$2mil ou R$3 mil se aposente
sobre isso se ele pagou via cálculo atuarial?
E ninguém me diga, por favor! Um dia, a gente
tinha que desmistificar esta bobagem que insistem em
dizer há décadas que a nossa Previdência é deficitária.
Tenho aqui todos os dados. Vou repetir alguns, porque,
embora a gente diga, parece que fazem ouvidos de
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mercador ou a gente está falando para grego e para
troiano. Só vou dar um exemplo: em 2005, superávit
da Seguridade Social, R$62 bilhões; em 2006, R$50,8
bilhões; em 2007, R$60,9 bilhões; em 2008, só no primeiro semestre, R$38,4 bilhões. Numa estimativa, em
2008, haverá um superávit de mais de R$80 bilhões.
Às vezes, eu digo: esses determinados recursos
que eles tiram também da Seguridade. Só a DRU tirou
da Seguridade, em dois anos, cerca de R$74 bilhões.
Ora, se a Seguridade está falida, se a Previdência está
falida, como se mantém uma DRU retirando 20% de
um ministério falido? Não existe isso. Temos de enfrentar este debate. Então, vamos assumir: a Seguridade não está falida, onde estão saúde, assistência
e previdência; a Previdência não está falida. Só que
temos que usar esse dinheiro para o tal do superávit
primário. Mas por que só o trabalhador paga? Por que
o dinheiro da tributação sobre lucro, sobre faturamento,
jogos lotéricos... Quando dizem que está falida – vou
terminar com isso, senão terei que passar a noite toda
falando –, que a Previdência é deficitária, meu amigo Flávio Arns, que conhece bem este tema, eles só
usam a contribuição do empregado e do empregador.
Eu fui Constituinte, eu estava lá, e sabíamos que só
a contribuição de empregado e empregador não iria
sustentar a seguridade, em que está a Previdência. Aí
colocamos a tal da Cofins, tributação sobre lucro, faturamento, jogos lotéricos, aí entra tudo aquilo, como
mercadoria que circula, tem o adicional da Previdência
e tínhamos também a CPMF. Não tem, mas a receita,
podemos provar que, do ano anterior para este, aumentou dez bilhões em arrecadação.
Tenho todas as tabelas aqui. Tabela do Siafi, tabela com fonte, da Anfip. Estão todos os dados aqui.
Olha, na reforma tributária que está na Câmara
agora, estão dizendo o seguinte: o empregador vai
diminuir sua contribuição de 20% sobre a folha para
14%. Isso é dinheiro direto para a Previdência. Mas,
se está falida, como é que vou reduzir a contribuição
de empregador de 20% para 14%?
Estão aí os dados da própria Previdência dizendo
que isso vai dar um desencaixe nas contas da Previdência de 4,5 bilhões por ano. Pois bem, 4,5 bilhões
por ano daria para pagar o mesmo percentual do reajuste dado ao salário mínimo a todos os aposentados.
Então, é o seguinte: já que tem esse dinheiro sobrando,
a reforma tributária não mexe nisso e vamos pagar o
mesmo percentual de reajuste concedido ao salário
mínimo aos aposentados. Já está resolvido.
Quanto ao fator, já ouvi tanta coisa que é de assustar. Já ouvi falar que o gasto vai ser 8 bilhões, vai
ser de 12 bilhões, vai ser de 18 bilhões, vai ser de 76
bilhões, vai ser de 180 bilhões e ouvi até o absurdo de
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que vai ser R$1 trilhão, porque falaram algo próximo
a 30% do PIB de 2009. O PIB de 2009 vai ser R$3,2
trilhões. Então, isso não é sério. Estamos com os dados e com os números para convencer no bom debate, se for necessário, minha amiga Luciana Genro, lá
na Câmara dos Deputados, eu aceito ir lá conversar,
dialogar sobre o tema e sobre os três projetos.
Quanto ao fator, é só dizer o seguinte: cai o fator
e entra a idade mínima, como existe para o servidor.
O servidor tem uma idade mínima. Qual é a idade do
servidor público? É 53 na regra de transição. Para
aqueles que entraram a partir da nova lei é de 55 anos
e 60 anos. Como é que chegaram em 53? Pegaram
18 anos, que é a idade com que você entra no serviço público, somaram-se 35, resultando 53. Então,
se é esse o raciocínio é só pegarmos 16 (porque o
trabalhador celetista começa com 16), somamos 35
e obtemos 51. Se é isso que querem, idade mínima
igual, mesmo critério adotado para o servidor e para
o trabalhador.
Quero dizer para os senhores, na maior tranqüilidade que, quando comecei a minha vida pública – e
aqui vou terminar porque senão vou falar a noite toda
–, eu usava sempre uma frase: a minha vida é a luta
em defesa dos trabalhadores da área pública, da área
privada, dos aposentados e pensionistas e de todos
os discriminados.
Então, que fique bem claro: não quero que o servidor perca nada; só quero que o celetista, que o trabalhador do Regime Geral da Previdência, no princípio
de uma previdência universal, tenha o mesmo direito.
É só isso. E há condições de fazer.
Há outro dado que tenho que apresentar. Em
sete anos, sabem qual foi o superávit da Seguridade
Social? De 2000 a 2007, R$339,84 bilhões, são quase
R$340 bilhões em sete anos. Alguém pode dizer: mas
tu não descontastes a DRU. Está bem, vamos tirar a
DRU. Digamos que, com a tal de DRU, sacaram grande parcela. Assim mesmo, sobrariam R$141,2 bilhões,
que soma aquilo o que aprovamos aqui na semana
passada, determinados recursos, vem um projetinho
para cá e a gente manda para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério “x” ou “y”.
E sai de onde? Abre-se o orçamento da Seguridade
Social e se manda para outra área. Isso tudo está num
livro publicado pela Anfip.
Então, meus amigos e minhas amigas, o que não
dá mais para eu continuar ouvindo é que a Previdência
é deficitária. Não é deficitária, mesmo na peça orçamentária. Eu deixo o seguinte desafio: vamos aprovar
a PEC nº 24. O Senador Valter Pereira foi o Relator;
já aprovamos na CCJ. O que diz a PEC 24? Que o
dinheiro da Seguridade não pode ser destinado para
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outros fins. Só isso. Aprovem só essa PEC, que o dinheiro da Seguridade, destinado para a Seguridade,
tem que ficar na Seguridade.
Se fizermos isso, vai ter mais dinheiro para a
Saúde, vai ter mais dinheiro para a Assistência e vai
ter mais dinheiro para a Previdência. Alguém poderia
me dizer: “Tudo bem, Paim, tu falas que vai dar R$80
bi, mas lá está a saúde.” Muito bem, pega os R$80 bi,
divida por três, que dá quase R$30 bi para a saúde,
R$30 bi para a assistência e R$30 bi para a Previdência. Eu não estou inventando números. Estão aqui os
números.
A impressão que me dá, sinceramente, é que não
querem ouvir, porque a nossa seguridade é superavitária e não têm esse olhar. Eu acho, Senador Zambiasi, que o Presidente Lula está ficando sensível. Eu
tenho certeza de que vai haver ainda, Senador Suplicy,
um processo de entendimento, de negociação. Agora
mesmo, na crise, eu tenho de dizer isso. Eu não sou
contra que dêem bilhões para os bancos. Podem dar!
Que dêem bilhões para as montadoras. Podem dar,
tem dinheiro. Que dêem bilhões para as empreiteiras.
Sem problema nenhum, podem dar. Que dêem bilhões
para o agronegócio, “porque temos que investir”, como
disse aqui hoje um Senador, “nós temos que irrigar dinheiro na economia”.
Mas por que a gente não pode restituir para o
aposentado aquilo que ele tem de direito? Não sou
contra nenhum desses investimentos. Só quero que se
olhe, também, para os aposentados, aqueles que, com
certeza, estão cansados de esperar e estão morrendo.
Porque vão morrer, não adianta, a vida é assim. Nós
vamos envelhecendo, não temos como sustentar nossas vidas e acabamos morrendo. Vocês não imaginam
– e o Brasil, eu sei que está me ouvindo – as milhares
e milhares de correspondências que eu recebo. Muitas
delas, podem ter certeza vocês, eu leio e choro, leio e
choro. E não tenho vergonha de dizer que choro. Mas
chorar adianta? É preciso fazer alguma coisa.
Por isso o Senado, corretamente, aprovou esses
três projetos. Sabemos que temos de dialogar, queremos negociar. Os aposentados que estão aqui, com
suas lideranças, sabem disso. Querem parcelar? Vamos
parcelar, como foi com os 147%. Diziam que iríamos
quebrar a Previdência. Aprovamos nas duas Casas,
virou lei e foi pago. Como foi com a PEC Paralela: “Ah,
esses demagogos aí querem quebrar o País”. A PEC
Paralela foi aprovada e é realidade. Como foi a história
que dizíamos que o salário mínimo poderia ultrapassar
os cem dólares: “Ah! vai quebrar o País, vai quebrar, as
empresas.” E o salário mínimo é mais de cem dólares.
Como foi a questão dos Correios: “Agora os Correios
vão quebrar.” Demos 30% de adicional, mediante um
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projeto que nasceu também aqui no Senado e os Correios estão aí bem faceiros, tocando a vida.
Por que a gente não pode, com carinho? Tenho
dito a todos os Líderes que me acompanharam, Senadores, Deputados, porque todos são líderes, ninguém
chega aqui de graça, todos nós temos uma caminhada
que nos orgulha para, neste momento, fazer este tipo
de pronunciamento.
Todos eles me dizem: “Senador, se tiver como
negociar, vamos negociar, vamos fazer uma escala,
vamos fazer um parcelamento, mas digam que vão assegurar que a gente vai ganhar ao menos o número de
salários mínimos que ganhávamos, dali para a frente,
então”. Ninguém está falando em pagar os atrasados.
“Porque alguém lá vai dar R$80 bilhões e o Paim quer
que pague desde o tempo em que a Previdência foi
criada.” Mentira! mentira! A desvinculação foi a partir
da Constituição e depois de um período enorme, ou
seja, é voltarmos para trás, no máximo dez anos, e
não sessenta, como falam.
Meus amigos, a noite e longa. Vamos conversar
bastante, com certeza. Sei que todos os Senadores
querem falar. Na última vigília quase não falei. Falei
nos últimos 15 minutos. Fiquei ouvindo todos os Srs.
Senadores, e foi gostoso ver que todos os Senadores
queriam tratar do tema e fizeram um debate durante
toda a noite. É chegada a hora de o Senado da República mostrar ao País, dialogar com o Executivo, dialogar o Senado com a Câmara e mostrar: olha, se tem
dinheiro, por que não olhar para os aposentados?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Suplicy, eu queria voltar ao plenário para permitir que
outros possam também fazer a sua fala.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primeiro, quero reiterar aqui o respeito que tenho por V.
Exª, por sua batalha, batalha que vai se tornando comum a muitos Senadores. Sou testemunha da luta de
V. Exª, quando abraça uma causa como aquela relativa
à valorização do salário mínimo, ao longo de todo o
período, desde que ingressou no Congresso Nacional, primeiro como Deputado, depois como Senador,
a causa pelo Estatuto da Igualdade Social. Ainda hoje,
no Palácio do Planalto, quando os diversos movimentos sociais se expressaram, em especial quando uma
companheira – infelizmente, não guardo seu nome
– falou em nome de todos os movimentos dos afrodescendentes e fez questão de citar, em determinado momento, a sua batalha, citando-o nominalmente
e dizendo que é importante que o Senado aprove as
cotas que foram aprovadas dia 20, por ocasião do Dia
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de Zumbi dos Palmares, e que também a Câmara dos
Deputados aprove o Estatuto da Igualdade Racial, já
aprovado pelo Senado Federal, e toda a batalha que
tem empreendido para que os aposentados tenham o
ajuste da sua remuneração de acordo com a expectativa de que eles teriam de receber, em termos de
valor do salário mínimo, tantas vezes quantas aconteceram por ocasião da sua aposentadoria. Avalio como
importante que este debate deva ser aprofundado e
que haja um debate em que o Ministro da Fazenda,
em especial, o Ministro do Planejamento e o Ministro da Previdência dialoguem e, sobretudo, levem em
consideração os argumentos que V. Exª aqui colocou,
inclusive com os dados. As dúvidas são de diversas
naturezas. Uma refere-se ao objetivo – V. Exª mesmo
foi um dos maiores batalhadores – da recuperação
do valor do salário mínimo, tendo em conta que, por
muitos anos, ele havia caído em termos reais, e que
também o salário mínimo fosse ajustado pelo menos
de acordo com a desvalorização da moeda, mas,
mais do que isso, levando em conta o crescimento da
economia, o crescimento da produtividade. E isso, felizmente, tem sido alcançado nos últimos anos. V. Exª
mesmo registra o aumento do valor, em termos reais,
do salário mínimo. A outra coisa é a definição do valor
da aposentadoria em termos reais de poder aquisitivo.
Então, uma coisa é aquele valor colocado em termos
de salário mínimo. Outra coisa é o valor em termos do
poder aquisitivo. Quando se procura aumentar o valor
do salário mínimo mais que a inflação – isso sempre
se procurou assegurar, pelo menos durante o Governo do Presidente Lula –, para além da recuperação
do poder aquisitivo, e levando em conta os ganhos de
produtividade da economia, isso tem sido alcançado
para o salário mínimo. Daí é que o ajuste apenas próximo da recuperação do poder aquisitivo para os aposentados resultou numa certa defasagem. Pois bem,
esse é um problema. Os representantes, sobretudo da
área econômica, alertam-nos que, se se fizer o ajuste
total para o valor das aposentadorias, poderia haver
um certo desequilíbrio.
V. Exª procura nos assegurar que, se todo orçamento destinado à Previdência, originalmente, seja para
a finalidade da Previdência, se não houver uma parte
destinada, por exemplo, para o equilíbrio das finanças
públicas, para pagar a dívida pública, então haveria
o suficiente. Há um dado importante, Senador Paulo
Paim. Eu, há pouco, estava examinando a exposição
do Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles,
perante a Comissão Mista do Orçamento, dado que
foi também expresso pelo Ministro Guido Mantega na
exposição hoje feita aos movimentos sociais. A dívida
pública brasileira, que era superior a 60% do valor do
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PIB há alguns anos, pelos diversos passos dados pelas autoridades econômicas, baixou agora para cerca
de 36%. Está baixando, neste mês de novembro, para
cerca de 35,8%. Foi o dado que eu vi, há pouco, em
novembro último, expresso pelo Presidente Henrique
Meirelles. Por que eu cito isso? Porque esse é um dado
que pode significar uma situação de maior equilíbrio
financeiro das contas públicas e, que, portanto, pode
estar sendo objeto da consideração do diálogo que V.
Exª propõe, quando diz: “Vamos chegar a um entendimento para um caminho.” Portanto, eu acho importante
que possamos todos sentarmos à mesa e chegarmos
a uma definição sobre o caminho possível, pois V. Exª
está aqui dizendo que, se não é possível de pronto chegar, então, vamos ao que é possível. V. Exª sabe que,
quando, por exemplo, o Senado, e depois a Câmara,
aprovou uma renda básica para 190 milhões de brasileiros – se fosse hoje –, surgiu a sugestão do Senador
Francelino Pereira: “Eduardo, que tal você aceitar um
parágrafo que diga que isso será alcançado por etapas,
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais
necessitados? Aceitei e, graças a isso, transformou-se
em lei, e o Presidente a sancionou. Esperarei pacientemente pelo dia. Vem-me isso à lembrança quando
V. Exª aqui disse aos aposentados: “Vejamos qual é
o caminho do possível e vamos fazer esse caminho”.
Meus respeitos a V. Exª e parabéns pela dedicação
com que abraça as causas que acha justas.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permita-me
um aparte, Senador Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Rapidamente.
Senador Eduardo Suplicy, falando em igualdade,
isonomia e previdência universal, lembro a todos que
outros setores não ganham só a inflação. Por lei, eles
têm direito à paridade.
Vou dar um exemplo: quando eu sair daqui e for
para casa, aposentado, quando qualquer Senador
receber um aumento, seja de 20%, 30% ou 40%, eu
também receberei em casa, porque eu tenho direito
à paridade.
O Executivo tem. O Legislativo tem. E o Judiciário
tem. Um Ministro – e eu tenho o maior respeito pelos
Ministros – que se aposenta com R$25 mil, quando ele
estiver em casa, o reajuste que houver ele ganha também. Por que somente o celetista não pode ter sequer
o mesmo percentual concedido ao salário mínimo? Só
ele é que não pode.
E eu, quando fiz o relatório da Comissão Mista
do Salário Mínimo, sabe o que eu coloquei lá? “Será
dado ao salário mínimo a inflação e o dobro do PIB.”
Teve alguém que me perguntou o seguinte: “Mas o
dobro do PIB, Paim?” Eu mostrei: foi o Governo Lula
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que deu o dobro do PIB nos primeiros três anos. Deu
o dobro do PIB todo ano. E que bom que o deu! Agora, se chegamos com um acerto às Centrais Sindicais,
não é mais possível dar o dobro do PIB, apenas o PIB.
Por que aquele que trabalhou durante toda a sua vida
e, no momento em que está aposentado, não pode ter
uma parcela do Produto Interno Bruto, que é o PIB,
que é aquilo que mostra a riqueza do País? E está-se
propondo o quê? Três por cento, quatro por cento. Que
ele também ganhe. Somente isso. E é essa paridade
que a gente não está sabendo construir, mas que eu
acho que é possível.
Há inúmeros países onde existe a paridade do
aposentado com a categoria que está na ativa – serve
para nós. Vamos dar para o celetista isso também. Há
outros países onde a paridade é com o salário mínimo – serve para nós. São poucos os países que dão
somente a inflação; parece que o cidadão que já se
aposentou não merece mais nenhum tipo de reajuste
que realmente permita que ele mantenha o poder de
compra que lhe permita viver e, como eu digo, envelhecer com dignidade.
Mas, já que foi falado, Senador Suplicy, porque
este é um bom debate: contas públicas. Não é um texto
meu. Foi publicado, se não me engano, pelo jornal O
Estado de S. Paulo: “Graças ao esforço do Governo,
economia de 95 bilhões em dez meses”. “Resultado
supera em 32,1 bilhões a meta para este ano da Lei
de Diretrizes Orçamentárias”.
É mérito. Eu quero que esse mérito do nosso
Governo tenha um olhar, por menor que seja, para
os aposentados. É este o apelo desta vigília; é este o
apelo que o Senado faz e que tenho certeza de que a
Câmara também fará. Tenho certeza de que isso vai
sensibilizar o Presidente Lula.
Termino dizendo: TV Brasília – Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva disse, quando perguntado sobre
esses projetos, “se o Congresso, Senado e Câmara,
aprovar, eu não veto”. Acho que o Presidente deu o
sinal que a Câmara, no meu entendimento, entendeu:
é possível, sim, chegarmos a esse acordo.
O brabo, Senador Mário Couto, Senador Flávio
Arns – é claro que vou dar um aparte aos senhores
– é a gente saber que é possível. Sei que é possível.
Tem de ter esse olhar para os aposentados e ver que
talvez não aconteça. Como me disseram os aposentados, “se não houver nenhum tipo de reajuste, para
nós, não é Natal”.
Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador
Paulo Paim, em primeiro lugar, para que o Brasil que
acompanha esta discussão sobre aposentados e pensionistas se lembre da participação de V. Exª não só em
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relação a esse tema que está sendo debatido, como já
foi mencionado, o salário mínimo, mas também em relação a algumas leis fundamentais para o País, como o
Estatuto da Pessoa Idosa, de autoria de V. Exª; o Estatuto da Igualdade Racial, também de autoria de V. Exª;
e o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que já
foi aprovado aqui no Senado Federal e que está agora
na Câmara dos Deputados, para debates, discussões,
consultas a comunidade, coisas que, na verdade, devem ser feitas. V. Exª até já esclareceu alguma coisa,
mas seria interessante explicar mais, diante dessas
notícias do Presidente Lula. Como esses projetos estão tramitando na Câmara? Qual é a perspectiva de
entendimento dos partidos? Qual é a perspectiva de
aprovação? Como a negociação e as notícias dessas
negociações estão acontecendo, particularmente naqueles que foram mais cedo, há mais tempo? Porque
o projeto da recomposição das perdas, por exemplo,
ainda está aqui, nem foi para a Câmara. Hoje é o último prazo para apresentação de recurso para o Plenário. Então, gostaria que V. Exª pudesse dar alguma
notícia. Eu só gostaria de acrescentar, para reflexão
nossa, que eu acho muito interessante que as pessoas, particularmente as pessoas que militam na área
econômica, expliquem que iniciativas dessa natureza
vão trazer desequilíbrio nas contas públicas.
Acho um argumento incrível, porque se aumentamos a taxa de juros, por exemplo, neste ano, a taxa
Selic, para um grupo reduzido de credores – aqui nós
estamos falando de 24 milhões de pessoas –, para um
grupo reduzido de pessoas, o aumento da taxa Selic
representará, já neste ano, R$10 bilhões a mais na nossa dívida pública. Com R$10 bilhões, naturalmente, se
atenderia aos aposentados. Se pensarmos na nossa
dívida pública que, este ano, só de juros estão sendo
passados R$160 bilhões! Cento e sessenta bilhões de
reais só para o pagamento dos juros da dívida pública,
fora o aumento. Eu sei que é 35% do PIB, como V. Exª
colocou, mas há uma facilidade enorme de as pessoas
dizerem: “Não, as contas vão ficar desequilibradas”. É
melhor que fiquem desequilibradas para os aposentados e pensionistas, fazendo-se a opção política de não
atender a essas pessoas e de fazer o pagamento dos
juros. Está escrito na legislação, como o Senador Suplicy colocou, que tem que se tomar cuidado para que
o poder aquisitivo permaneça o mesmo para a pessoa
aposentada. É por isso que se dá a inflação. V. Exª é
membro da Comissão de Assuntos Sociais. Nós Senadores da CAS sabatinamos as pessoas que vão, por
exemplo, ser diretores da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. A inflação da saúde, por exemplo, não
é a inflação do dia-a-dia da sociedade. A inflação da
saúde é muito mais que o dobro, em certos momentos,
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da inflação do dia-a-dia. Eu sei que é um argumento
que os economistas usam muito também dizendo “não,
somente vamos dar a inflação”... E a inflação dos preços públicos, e a inflação dos preços de outras áreas,
dos medicamentos? Se nós tivéssemos políticas públicas adequadas em que o idoso, a pessoa idosa e
a população, de uma maneira geral, tivesse acesso a
medicamento, a hospital... Mas o poder aquisitivo vem
diminuindo, porque, depois de dois, três, quatro anos,
a pessoa idosa, aposentada, pensionista já não tem o
plano de saúde, não consegue pagar, se foi uma opção
ter o plano de saúde e o atendimento que já tinha sido
feito antes da aposentadoria. Isso tudo tem que ser
pensado, refletido. V. Exª colocou – eu até queria um
comentário – que o superávit primário deveria ser de
R$60 bilhões, vamos supor, e foi de R$90 bilhões, ou
seja, R$30 bilhões a mais. Será que isso é bom para
o País? Será que não representou uma incapacidade
de se investir em coisas essenciais de que o Brasil
precisa? Será que, realmente, essa economia além do
previsto significa só economia? Será que não é falta
de competência? Será que não é falta de capacidade?
Será que não é descortino das prioridades que devem
ser colocadas? Antes, o Senador Heráclito Fortes disse
que houve enchente no Nordeste. Será que o recurso chegou ao Nordeste? Será que as estradas estão
boas? Será que os portos estão adequados? Então,
os números têm de ser refletidos, na minha opinião,
de uma maneira mais adequada. Será que, se não
tivéssemos, há mais tempo, mais crescimento, mais
desenvolvimento, isso não teria gerado mais recursos para a Previdência? Então, eu só penso, Senador
Paulo Paim, que esse desequilíbrio das contas, essa
questão do poder aquisitivo... Não, não está perdendo
o poder aquisitivo, mas a inflação não é essa... A dívida pública, essa economia, o superávit primário, esse
favorecimento de um grupo pequeno de credores em
detrimento de milhões de brasileiros que deram o melhor de si... Mas são essas as opções políticas feitas?
Vamos privilegiar alguns em detrimento de todo o povo
brasileiro, que contribuiu para o desenvolvimento desta
Nação? Penso, Senador, que temos de refletir bastante
sobre os números e alertar a população para que ela
não aceite facilmente essas explicações, para que se
politize cada vez mais nos argumentos. Naturalmente,
seguindo a linha de V. Exª, de que esse argumento do
déficit também tem de ser comprovado, como V. Exª
coloca muito bem, em termos de números. Então, é
mais um ponto de reflexão sobre essa realidade toda.
Sou totalmente solidário a essa luta dos aposentados
e pensionistas nos três aspectos mencionados. Mas
não apenas nesses, falta ainda, além desses, termos
políticas públicas adequadas para que essas pessoas
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tenham acesso à saúde, à assistência, à habitação, a
um conjunto de fatores que permitem que essas pessoas tenham uma vida digna de cidadania. Obrigado.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Paim...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Paulo Paim, desculpeme interromper V. Exª. Em face da indicação, pela Liderança do PT, da Senadora Ideli Salvatti para fazer
parte da comissão que vai a Santa Catarina averiguar
a situação...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se puder
aumentar o som... Creio que é na cabine. Se V. Exª
puder orientar...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência designa, então, a
Senadora Ideli Salvatti como membro da comissão
referida.
Eu gostaria de sugerir aos Senadores que deixassem o orador concluir o seu discurso. Em seguida, cada
um poderia falar individualmente, uma vez que são 23
horas e 07 minutos e os oradores inscritos, como Mário
Couto, Cristovam Buarque, Heráclito Fortes e Geraldo Mesquita Júnior, estão sendo prejudicados pelos
apartes, embora eles tenham valorizado substancialmente o debate em torno da questão do aposentado.
Cito, por exemplo, o aparte longo, mas produtivo, do
Senador Flávio Arns.
Assim, pergunto ao Senador Flávio Arns se, diante do seu aparte, V. Exª dispensa o pronunciamento que seria feito, já que é o terceiro orador inscrito.
(Pausa.)
Então, para terminar, vamos ouvir a palavra do
nobre orador, Senador Paulo Paim, e, em seguida,
passaremos a ouvir os oradores inscritos.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Flávio Arns, permita-me responder rapidamente a
dois questionamentos. Um deles é sobre como estão
os projetos.
O fim do fator foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e foi agora para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Vai ainda para a CCJ e,
depois, para o Plenário. Mas a comissão de mérito é
esta, a Comissão de Seguridade Social, cujo Relator foi o Deputado Germano Bonow, e a matéria foi
aprovada.
Aquele que garante ao aposentado o mesmo
percentual dado ao salário mínimo foi aprovado na
Comissão Especial da Câmara e está pronto para ser
votado no plenário.
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O de número 58, que é esse, fruto do debate,
inclusive de hoje, porque estava em recurso, deve ir
amanhã de manhã para a Câmara dos Deputados.
E respondendo àquela questão do investimento,
só uma frase. Por exemplo, o que ouço? “Ah, Paim,
mas tu tens que entender que, depois que criaram o
Fator Previdenciário, economizamos dez bilhões, desde que ele foi criado”.
O fator foi criado em 1999, praticamente há dez
anos. Economizaram dez bilhões, mas quando você
fala em derrubar o fator, eles falam que não, que isso
vai virar um prejuízo de dez, vinte, trinta bilhões.
Outra coisa: eles retiraram do trabalhador esses
dez bilhões ao longo de dez anos. Foi retirado do trabalhador e, com a gente acabando com o fator, o investimento, em dez anos, será o mesmo, dez bilhões,
em tese, é claro, pensando na expectativa do processo
inflacionário, que dará um outro número. Mas, em dados
reais, seriam os mesmos 10 bilhões, em 10 anos.
Estou falando de uma Previdência cujos dados
tenho aqui, e a expectativa neste ano é de chegar a
quase 80 bilhões. Repito, para que ninguém diga que
não fui claro: 80 bilhões na Seguridade, onde está a
saúde, a assistência e a Previdência.
Estou encerrando, a não ser que a Senadora
queira fazer alguma observação.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Se o nobre Senador me permite e também com a anuência
da Presidência da Casa, como não estou inscrita, Sr.
Presidente, quero aproveitar aqui para, mais uma vez,
fazer algumas observações acerca desta questão que
estamos defendendo. Senador Paim, durante o seu
pronunciamento, fui ao meu gabinete e quero dizerlhe que, da mesma forma que aconteceu na semana
passada, muitos e-mails e telefonemas estão chegando de todo o Brasil, de pessoas solidárias. Houve
um muito interessante, um telefonema do Sr. João
de Lima, lá do interior de São Paulo. Sua mãe tem
80 anos e mora na cidade de Apodi, no Rio Grande
do Norte, chama-se D. Joana Herculana de Lima, conhecida por D. Anita. Ele fez a referência de que a sua
mãe quando se aposentou tinha uma aposentadoria
de algo em torno de mais de três salários mínimos, e
hoje ela está recebendo apenas R$900,00, ou seja,
chega a dois salários mínimos. Ela já teve uma perda
substancial. Antes era quase quatro e agora está em
dois. Era só para fazer uma ilustração dessa questão.
Com referência à questão do Fator Previdenciário, se,
até hoje, desde que ele foi instituído, foram apenas de
10 bilhões, quando a gente diz apenas é porque foram em dez anos, sabemos que é uma cifra imensa,
dez bilhões, mas, com relação ao tempo, vamos considerar em torno de um bilhão por ano. Com certeza,
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a queda do fator não será o que vai fazer com que a
Previdência venha a quebrar. E tem um outro detalhe.
Esses recursos vão circular na economia, vão impulsionar a economia, o comércio e, de uma maneira ou
de outra, retorna para o Brasil e também uma parte vai
retornar para os cofres do Governo Federal. Por isso
eu digo da minha alegria de estar ao lado da Deputada – Senadora, quem sabe; vai chegar lá – Luciana
Genro, que hoje está aqui também trazendo a força da
mulher brasileira, da mulher gaúcha, que se soma a
esta nossa luta em defesa dos aposentados. E quero
dizer também, Senador Cristovam, da alegria de ver
que mais Senadores estão chegando para fazer parte
desta nossa Frente, para estar em todas as vigílias,
em todas as nossas participações, em busca da vitória assegurada aos aposentados, se Deus quiser,
por intermédio deste nosso esforço. Queremos aqui
fazer referência ao Senador Cristovam e ao Senador
Suplicy, que não estiveram na vigília passada e que
agora estão presentes. Senador Paim, com relação ao
movimento, eu queria sugerir o seguinte: a partir do
dia 2, nós vamos ter uma outra vigília, não é mesmo?
Acho que nós deveríamos, na véspera ou, com antecedência, convidar os demais Senadores para, caso
queiram, fazerem conosco esta Frente: passaríamos
uma lista para que eles assinassem. Então, nós queremos que eles assinem para estar presentes na vigília,
que acontecerá no dia 2; e convidar não somente os
Senadores, mas os Deputados, todos os que quiserem se fazer presentes neste plenário para uma nova
vigília, no dia 02. Era isso, Senador Paim. E, mais uma
vez, os meus parabéns pelo pronunciamento. Vamos
em frente! Porque nós vamos conseguir a vitória, se
Deus quiser!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba Ciarlini, a última frase. Eu li, da tribuna, hoje,
um artigo de um mestre de economia, diretor de macroeconomia do Ipea. Ele me mandou esse artigo – ele
é economista, mas eu não sou economista, e assina
junto com outra Doutora em Economia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro –, e o artigo diz: “O
Projeto nº 58 está corretíssimo! Ele vai injetar dinheiro
na economia. Quem ganha é o País, quem ganha é o
Governo, quem ganha é o aposentado, quem ganha é
o trabalhador”. O artigo foi entregue à Mesa. É de um
Doutor em Economia. Ele cita o número: PLS nº 58.
Vai injetar dinheiro na economia, gerando, inclusive,
segundo o artigo dele, milhares de novos empregos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) –Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Cristovam Buarque.
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Convido para assumir a Presidência o líder e o
comandante deste movimento legítimo em favor dos
aposentados, Senador Paulo Paim.
Para secretariar os nossos trabalhos, o Senador
Mão Santa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores e
senhoras que nos prestigiam, quero parabenizá-lo,
Senador Paim, duplamente. Primeiro, por sua luta em
defesa dos trabalhadores na ativa e dos trabalhadores
aposentados. Segundo, pela vigília, por esse método,
por esse tipo de ação parlamentar que faz com que
nós estejamos aqui, num número razoável de Senadores e Senadoras, até esta hora.
Quero dizer que fico orgulhoso de fazer parte
desta vigília pelas duas razões: pela bandeira que estamos discutindo e pelo método que estamos usando.
Estamos de pé, aqui, até esta hora e, se for preciso,
até de manhã, como foi da outra vez.
Estou tão entusiasmado com este seu método
que quero propor aos Senadores aqui presentes e
às Senadoras que façamos, na próxima semana e
na outra, uma vigília pelas 500 mil crianças – como o
jornal disse hoje – que estão fora das salas de aula.
São 500 mil crianças que serão aposentadas em situação até pior do que à daqueles que hoje estamos
defendendo.
Quero propor uma vigília para conversarmos
sobre por que o País é campeão mundial de repetência na escola. Sessenta e cinco por cento, no Estado
do Rio de Janeiro, no ensino médio, repetem, estão
defasados para a idade em sala de aula. Isso merece
uma vigília também.
Isso merece uma vigília, Senador Paim, porque a
situação que vivem os nossos aposentados tem relação com a má educação que o Brasil ofereceu ao seu
povo duas décadas, três décadas atrás.
Precisamos fazer também vigílias por outras razões. Temos que fazer uma vigília aqui em defesa das
Forças Armadas brasileiras, que estão hoje sofrendo
a falta de apoio para defender um país do tamanho
do Brasil.
Temos que fazer uma vigília aqui para saber o
que vai acontecer com o Brasil do ponto de vista das
nossas reservas de recursos de petróleo.
Temos que fazer muitas vigílias, de tal forma que
queria propor que vire uma tradição do Senado toda
quarta-feira termos uma vigília em função de algum
tema que tenha sido decidido pelos Senadores. E vamos nos lembrar de que isso começou com sua proposta para discutir o fim desse maldito fator que corrói
as aposentadorias dos nossos aposentados.
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Mas, Senador, quero, ao mesmo tempo em que
manifesto o meu apoio a essa sua luta, dizer que precisamos discutir a lógica que faz com que seja preciso
estar aqui em vigília, porque há uma lógica por conta
disso. Ao escutar o seu discurso, com toda a coerência, vejo, preocupado, que caímos na mesma lógica de
discutir os aspectos financeiros, por lados diferentes,
mas a mesma lógica.
Nós discutimos eliminar o fator; não discutimos
eliminar a causa que faz com que neste País o poder
político trabalhe para a cúpula e não para a base da
pirâmide, tanto a cúpula do ponto de vista econômico
quanto a cúpula do ponto de vista etário, ao abandonar
as crianças. Temos um lógica que faz com que aconteçam essas situações. Nós precisamos fazer uma
vigília para saber qual é a revolução de que o Brasil
precisa, para que nunca mais precisemos de vigília, e
nós precisamos de uma revolução. Não acredito que
seja mais uma revolução para pôr de cabeça para
baixo a economia, mas uma revolução de que o Brasil precisa para acabar com a necessidade de vigília.
Nós precisamos fazer uma vigília para saber qual é o
mapa de que o Brasil precisa daqui para frente, porque
não temos o mapa.
O livro que o Senador Pedro Simon lançou hoje,
que mostro aqui, tem uma crônica chamada “O mapa
do luxo”, e o Brasil, Senador Pedro Simon, tem o mapa
do luxo e o mapa do lixo. São dois mapas diferentes.
Conduzimos o povo brasileiro para um lado, se for pobre, e para outro lado, se for rico. Essa lógica corrói o
salário dos aposentados. E, se ficarmos apenas discutindo o fator – e precisamos discuti-lo – caímos na
lógica financeira, mesmo que olhando por outro lado.
Vamos discutir como unificar o mapa do luxo e o mapa
do lixo neste País, para que encontremos um mapa
único que conduza o futuro do Brasil.
O mapa do luxo é o mapa daqueles que ganham
muito. O mapa do lixo é daqueles que ganham pouco.
O mapa do luxo é daqueles que têm escolas boas. O
mapa do lixo é daqueles que têm escolas ruins.
O mapa do luxo, Senador Mão Santa, que é médico, é aquele que faz com este País tenha sistemas
médicos da mais alta qualidade, comparando com os
melhores países do mundo. E faz com que os pobres
tenham o mapa do lixo, que é uma saúde pública incapaz de lhes dar uns aninhos a mais que sejam de
vida pelo atendimento médico na hora.
Não há país que sobreviva com dois mapas, porque quando você tem dois mapas, você está perdido.
Você só se encontra quando tem um mapa só. Não
existem dois mapas; só um mapa. E a gente não tem
um mapa. Precisamos ter uma vigília para discutir qual
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é o mapa que este País vai ter daqui para frente para
encontrar o seu futuro.
O livro Reflexões, do Senador Simon, é cheio
de otimismo, apesar da crise que vivemos. Porque, na
sua consciência, no seu coração, no seu sentimento,
na sua experiência, ele tem a idéia de um mapa dele.
Mas esse mapa é dele e não estamos conseguindo
passar esse mapa, como líderes que somos, para o
conjunto da sociedade brasileira.
Defendo o meu mapa: é o mapa da escola igual
para todos. É um mapa que faça com que as escolas
sejam como uma bola de futebol, redonda para todos.
É preciso lembrar, e isso devo dizer que aprendi hoje,
que, quando o futebol chegou aqui, no Brasil, era proibido para os pobres. É como se a bola fosse quadrada.
Pobre não podia jogar futebol. Depois, os pobres entraram. E, como a bola é redonda, transformaram-se
nos grandes craques. Porém, deixaram que pobres
jogassem futebol, mas não deixaram que pobres estudassem nas boas escolas deste País.
E a conseqüência é que nós fomos criando uma
desigualdade crescente. Desigualdade, Senador Paim,
que até nos vicia. E aí uma preocupação que eu tenho
com o seu discurso: não há por que querermos ganhar
sempre muitos salários mínimos.
Eu espero que, um dia, neste País, parlamentar
nenhum ganhe mais do que cinco salários mínimos,
por o salário mínimo crescer tanto que não precise
parlamentar ganhar mais do que cinco salários mínimos, como nos países decentes acontece. Nos países decentes, parlamentar não ganha muitos salários
mínimos porque o salário mínimo cresceu numa velocidade tal que se distribuiu a renda. Não há como se
distribuir a renda e os salários crescerem na mesma
proporção do salário mínimo.
E aí menospreza-se o trabalho do Senador Paim,
que conseguiu fazer com que o salário mínimo crescesse muito. Muito, não, mas mais do que os outros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, só para ajudar o raciocínio.
É claro que eu concordo com a sua teoria, mas eu não
posso concordar com que uns ganhem, neste País,
R$30 mil e o outros ganhem R$415,00.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, claro que não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Enquanto isso não acontecer, o Regime Geral, no
meu pronunciamento, vai na linha de que quem estiver
ganhando cinco salários mínimos ganhe, pelo menos,
cinco e deixe o outro ganhar vinte e cinco.
O Sr. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
espero que o salário mínimo cresça tanto...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Tomara.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Claro! É isso que a gente tem que fazer. Agora, manter a mesma proporção é não querer que o salário
mínimo cresça. E o senhor luta pelo salário mínimo
crescente.
Eu não estou falando dos que têm cinco. Eu estou
falando é de nós, parlamentares, que ganhamos quase 40 salários mínimos. Eu estou falando dos juízes,
que ganham 50 salários mínimos. Eu estou falando de
um país em que o piso do salário do servidor público
– e nem falo dos empresários – chega a 50 vezes o
salário mínimo.
Eu espero que, um dia, não haja nenhum servidor público ganhando 50 salários mínimos por o
salário mínimo crescer tanto que a gente não vai ter
essa desigualdade. Agora, até lá, a gente tem que fazer com que...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– É como a política de cotas. É necessário...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, nunca deve ser pelo salário mínimo. Até lá temos
de fazer uma correção, como V. Exª disse, transferindo
aos aposentados parte do aumento da produtividade
que o PIB reflete. Quanto a isso, sim, estou de acordo,
Senador Paulo Paim: que se transfira para os aposentados o aumento que a produtividade permitiu no PIB.
Contudo, comparar com o salário mínimo, não! Não é
decente um país onde os parlamentares recebem 40
salários mínimos. Perdoem-me!
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Cristovam Buarque, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Com prazer, Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Eu sempre, por uma questão de justiça, cito a fonte.
Aqui, um dos Parlamentares que se batem pelo encurtamento, pela diminuição do intervalo entre a maior
remuneração e a menor é o Senador Flávio Arns. Já
o vi defender essa tese por várias vezes neste Parlamento. E V. Exª foi na veia! Aí reside o fundamento a
partir do qual podemos começar a tornar as relações
econômicas e sociais em nosso País mais justas. Com
Relação a essa questão que está posta no momento,
temos de compreender que não se trata de atribuir ou
dar aos aposentados. Trata-se de resgatar aquilo que
foi contratado com eles. Consideremos um cidadão
como um dos que estão aqui nas galerias hoje, que
começou a trabalhar com 18 ou 20 anos e se aposentou depois de 30 ou 35 anos de serviço. O País assinou um contrato com ele de que, por exemplo, se ele
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se aposentou com cinco, seis salários mínimos, ele ia
ganhar isso ao longo do restante da sua vida. Eu lembro V. Exª que aqui não se está querendo atribuir nada
aos aposentados. A luta é pelo resgate daquilo a que
eles têm direito a partir de um contrato que assinaram
com o País. Então, a gente precisa primeiro sanar essa
questão e avançar longamente, como V. Exª propõe. O
Senador Simon estava lembrando aqui que, na Alemanha, um grande executivo ganha oito vezes o que ganha um operário. E é isso que a gente tem que buscar.
Mas, para chegarmos lá, Senador Buarque, a gente
precisa sanar essas questões que estão pendentes
no País, atrás das quais há contratos firmados. Não é
justo, não é decente que pessoas que iniciam sua vida
laboral produtiva na perspectiva de uma determinada
quantia que ganharão depois de aposentados, depois
que se aposentam, por causa de fator previdenciário,
por causa de uma série de outros artifícios que são
lançados, vêem a sua remuneração diminuída gradativamente. Não é justo isso, Senador Buarque. Não se
trata de ter como referência salário mínimo. A gente
tem que ter referência em algum lugar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas, Senador, eu não falei em aposentado; eu falei no
senhor e em mim. Falei em parlamentares ganharem
40 vezes o salário mínimo. Eu espero que um dia parlamentar não ganhe mais de 5 salários mínimos. Não
falei dos aposentados.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Quanto a esse assunto, eu já me referi a ele, dizendo
que a nossa luta tem de ser essa mesma, de reduzir
esse espaço.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Isso. Então, estamos de acordo.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Agora, com relação aos aposentados de hoje, que
estão sendo lesados, há uma quebra de contrato. Há
claramente uma quebra de contrato no nosso País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – E
eu vim aqui, porque sou a favor do respeito a essa
cláusula do contrato e sou a favor do fim do fator previdenciário, mas volto a insistir... E não foi falando dos
aposentados, foi falando da lógica. A lógica do luxo e
a lógica do lixo fazem com que a gente queira que os
Parlamentares ganhem, proporcionalmente, número
de salários mínimos sempre. Subiu o salário mínimo,
sobe o salário dos ricos. Isso não pode ter.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Claro. Nisso, nós estamos de acordo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Foi
bom lembrar o Senador Flávio Arns...
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O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Aliás, não precisamos nem de lógica do luxo nem
de lógica do lixo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas nós estamos de acordo, então.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Não precisamos nem de lógica do luxo nem de lógica do lixo. Precisamos de uma lógica para o povo
brasileiro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Isso. Pronto. Mas só vai existir lógica para o povo,
quando não houver nem a do luxo nem a do lixo. Não
há duas lógicas.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Claro. Com certeza.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ou
uma ou nenhuma das duas é lógica. Ou um ou nenhum
dos dois são mapa.
É isso que o livro do Senador Simon, lançado
hoje, fala na parte do luxo, criticando a realidade que
temos hoje. Ele cita a minha cidade, Recife, em que
produtos do mais alto luxo saíram das prateleiras em
poucas horas depois que ali chegaram, porque alguns
lá ganham muitas vezes o salário mínimo. Se o salário
mínimo subir, esses daqui vão cair e aí a gente vai ter
nem luxo nem lixo: decência. Esse é o mapa de que
a gente precisa, não só do Brasil como o senhor diz,
o mapa da decência.
Agora, eu falei, criticando a lógica que existe no
País de existir uma lógica para os que ganham muito e uma lógica para os que ganham pouco. Aí entra
o fator previdenciário, para corroer dos que ganham
pouco. Como o Senador Paim falou, os que ganham
muito têm aposentadoria igual à daqueles que estão
na ativa.
Há duas lógicas neste País. Temos que quebrálas. Uma parte disso é o salário mínimo subir mais do
que o salário da gente, parlamentar. Devíamos até fazer uma lei, dizendo que o salário de parlamentar não
sobe mais do que 10% do que subiu o salário mínimo.
Algo assim!
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – V. Exª me
permite uma sugestão?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Cristovam, eu queria apenas fazer uma pequena correção.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Vamos lá.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu tenho
certeza de que V. Exª vai concordar comigo. Sabe V.
Exª que eu devo grande parte da minha vida a Recife.
Mas eu fiquei triste quando V. Exª disse “minha cida-
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de, Recife”. V. Exª devia corrigir: a cidade em que eu
nasci.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas eu tenho duas cidades.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – A cidade que
lhe fez reitor, Governador, Senador é Brasília.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
tenho duas cidades.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Divida esse
seu amor com Brasília porque é um dever de justiça.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não. Eu tenho duas cidades.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Esclareça.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Tenho duas cidades, mas eu não vou dizer só que nasci
em Recife. É a minha cidade tanto quanto Brasília, como
a do senhor é tanto Teresina, como Recife.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu tenho
três.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ah,
o senhor tem três. Eu tenho duas.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Teresina,
Brasília e Recife. Aí é que eu gostaria que V. Exª também dividisse com Brasília senão os candangos ficam
com ciúme. Por apreço a V. Exª, os candangos ficam
enciumados.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
tenho duas. Todos sabem disso. Eu tenho duas cidades, com muito orgulho.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Fica esclarecido.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª tem
que ter muito cuidado quando fala. V. Exª realmente é
um pernambucano, mas é um brasiliense.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Sou, claro.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Foi um grande Governador e é um grande Senador. Mas, a essa
altura, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já o vê com
muita simpatia. Andando pelo Rio de Janeiro, todo
mundo fala em V. Exª. Acho que V. Exª tem duas ou
mais cidades.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mas
eu tenho duas, que estão no meu coração.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Eu queria que V. Exª, no futuro, se gabasse, inclusive,
de ser cidadão parisiense, sendo, com muita justiça,
indicado Secretário-Geral da Unesco.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, não sou nem um pouquinho.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– E esse Governo, por ser absolutamente injusto com
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V. Exª, não faz essa indicação, que seria meritória. Aí
o senhor teria Recife, Brasília e Paris.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não. Eu gostaria de voltar ao eixo da nossa conversa.
Brasília e Recife já bastam para mim.
Agora, eu quero voltar ao eixo.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ainda bem
que com relação à cidade, V. Exª não é seguidor do
Ledo Ivo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Do...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ledo
Ivo
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Claro, e outros muitos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – “Amar
mulheres,várias!
Amar cidade, só uma – Recife
E assim mesmo com as suas pontes
E os seus rios que cantam”.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
acho que o Senador Heráclito... Acho que vocês estão
levando muito a sério...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Heráclito, você não aconselhe mal o Senador
Buarque. A esposa dele está aqui nas galerias prestigiando a nossa vigília. Por favor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Vocês estão levando muito a sério a palavra vigília e
transformando em boemia. Eu quero continuar no eixo,
de que nós aqui estamos defendendo algo justíssimo,
que é o fim dessa corrosão que se faz da aposentadoria da população pobre, porque a população rica, na
lógica e no mapa do luxo, tem mecanismos de fazer
aposentadorias paralelas, aposentadorias complementares. As empresas pagam para suas aposentadorias
e eles não têm corrosão.
É isso que eu quero chamar a atenção. Estamos
aqui para defender o fim da corrosão. Mas eu insisto: o
que eu trouxe aqui é que além da corrosão, que é um
problema financeiro, técnico, nós temos que discutir
uma questão lógica, ideológica. Além de derrubar o
fator, nós temos que fazer uma revolução no Brasil,
que para mim, é a escola igual para todos. Que para
mim, é o filho do trabalhador na mesma escola que
do filho do patrão. Essa é a revolução que eu imagino
no século XXI; e essa revolução merece uma vigília
como essa que nós estamos fazendo pelo fator previdenciário.
Quero pedir desculpas para aqueles que pedem
aparte, porque eu disse ao Senador Couto, que me
cedeu a vez, que não ia falar muito. E estou falando
mais do que deveria, até pelos desvios boêmios que
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surgiram ao longo dessa fala, graças ao espírito alegre
do Senador Heráclito Fortes.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Só mais
um aparte, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Só mais um
aparte. Porque V. Exª entrou num debate da vergonha,
que é a diferença entre o menor salário e o maior salário no Brasil. É a maior indicação, sem dúvida alguma, maior sinalização dessa injustiça que acontece de
um salário mínimo para 50 salários mínimos. Nunca
vai mudar essa situação, porque quem decide sobre
quem ganha um salário mínimo é quem ganha 30, 40,
50 salários mínimos. Então, creio que vai ser muito
difícil. Nós deveríamos ter uma lei, quero sugerir a V.
Exª, e todos nós poderíamos assinar em conjunto, que
o maior salário público, num primeiro momento, não
ultrapasse, por exemplo, 30 ou 20 salários mínimos,
num primeiro momento. Nenhum salário público pode
ser maior do que 30 salários mínimos. Aí, sim, todos
que ganham 30 ou 20 salários mínimos se esforçariam
ao máximo para que o valor do salário mínimo aumentasse, para conseguirem receber, inclusive, mais.
Então, não vejo outra alternativa, a não ser elaborarmos uma lei, submetendo-a ao Senado e, depois, à
Câmara, dizendo: “Olhe, ninguém pode ganhar mais
do que determinado número de salários mínimos num
primeiro momento.” Daqui a cinco anos, será outro
valor, até chegarmos, como V. Exª colocou, a dez salários mínimos, cinco salários mínimos, alguma coisa
compatível com o País que tenha desenvolvimento da
justiça para todas as pessoas.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador Flávio Arns, acho uma ótima idéia. Conte
comigo. Mas quero trazer um assunto.
O senhor disse que nunca vai mudar, porque os
de cima decidirão a seu favor. É verdade. Mas tem uma
maneira de mudar isso. Basta aprovar um projeto de
lei que está paralisado, engavetado no Senado, e que
diz que, daqui a sete anos – veja bem o prazo –, todo
dirigente nacional eleito neste País terá de ter o seu
filho na escola pública. Quando isso for lei, não tenha
dúvida de que a escola pública ficará boa, porque a
gente fará aquilo que o senhor disse corretamente e
que não conseguimos fazer. Os que decidem decidem
para si. Essa é a realidade de um País dividido, de duas
castas até, e os que estão lá em cima decidem para
eles. Esses que estão lá em cima somos nós.
Quando a gente aprovar uma lei que obrigue a
população rica a usar os serviços da população pobre, os serviços da população pobre melhorarão. Por
que o Brasil erradicou a poliomielite, como exemplo no
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mundo? Porque a poliomielite dá em ricos e pobres.
Por que o Brasil tem o melhor sistema mundial de
atendimento aos portadores de HIV? Porque o vírus
não escolhe classe. Se analfabetismo pegasse, não
haveria mais analfabetos no Brasil. Se fome pegasse
no ar, não haveria fome no Brasil. Mas fome não pega;
analfabetismo não pega. Assim, a gente não resolve
daqueles que estão condenados a isso.
Aceito assinar, junto com o senhor, o projeto que
limita em número de salários mínimos creio que não
só o primeiro, mas o último posto também do serviço
público. Mas vamos juntos levar adiante esse projeto
que nos faz colocar – Vereador, Deputado, Senador,
Prefeito, Presidente da República – os filhos na escola
pública. Veja que nem tenho coragem – até protegido,
porque não é o tema que falo – de dizer que se tem
de ir também para um hospital público. Mas deveriam
também.
Não é uma República aquela onde existe a escola
do eleito e a escola do eleitor. Não é uma República
aquela onde existe o hospital do eleito e o hospital
do eleitor. Pode até haver roupa do eleito e roupa do
eleitor, comida do eleito e comida do eleitor, sapato do
eleito e sapato do eleitor. Escola, não. Escola tem de
ser a mesma. Assim, a gente quebra essa diferença
que existe e resolve na lógica o assunto do fator previdenciário. Até lá, Senador Paim, senhores aposentados e senhoras aposentadas, contem comigo para
que a gente derrube aquilo que corrói o salário a que
vocês tem direito pelo contrato, como disse muito bem
o Senador Geraldo.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, cumprimentos a V. Exª pelo
brilhante pronunciamento.
Quero convidar os senhores e as senhoras que
estão na galeria a ocupar a parte de baixo como convidados especiais. Inclusive, vocês terão direito a água
e a ter um lanche aqui embaixo, já que, pelo jeito,
vamos longe nesta noite. Então, vocês todos podem
descer e ocupar a parte debaixo a convite da Presidência da Casa.
Quero também registrar a presença de Warley
Martins Gonçalves, Presidente da Cobap. Em seu
nome, Warley, cumprimento todas as lideranças que
estão aqui acompanhando esta vigília.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem.) – Senador Paim, quero avisar que
o pessoal descendo vai de fato fazer jus a um lanche
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servido pelo Zezinho, pelo Jhonson, pelo Jair e pelo
Joel, que estão aí nos acompanhando até uma hora
dessa, servindo a todos nós. Tenho certeza absoluta
de que vão servir também aos companheiros e companheiras que estão descendo aí.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com certeza.
É com muita alegria que passo a palavra, neste
momento, ao Senador Mário Couto, que, sem sombra de
dúvida, tem ajudado a coordenar esta frente parlamentar em defesa dos aposentados. Digo ajudado porque
aqui não há um coordenador. Nós todos trabalhamos
de forma coletiva a fim de fortalecer os aposentados
e pensionistas e todos os trabalhadores.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, meus cumprimentos pelo
trabalho que V. Exª tem feito.
Depois do Senador Mário Couto, só para informar, serão os Senadores Heráclito Fortes, Geraldo
Mesquita e Mão Santa.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª permitir, eu gostaria só de registrar, Senador Mário Couto, que, entre os que estão aqui presentes, ao lado
dos aposentados – cumprimento todos –, que estão
mostrando tanta força, com seus cabelos prateados
– eles que têm direito a todo repouso, a ter realmente
uma noite de tranqüilidade, estão aqui na luta, acompanhando todo esse movimento –, entre eles, está
também um jovem que se chama Nilsinho, lá da cidade de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, que
é Prefeito eleito.
E a cidade de Tibau do Sul, onde temos as praias
de Pipa e de Cibaúma. São dois recantos, dois paraísos. Um paraíso neste Brasil tão bonito que está lá no
meu Rio Grande do Norte.
Tomara Deus que os aposentados, se não tivessem perdido tanto, poderiam desfrutar das belezas
naturais da praia de Pipa, em Tibau do Sul, em Cibaúma e toda aquela região, o que é um direito justo
para todos eles. Então, queria fazer essa referência ao
prefeito eleito, a quem desejamos que tenha, a partir
de 1º de janeiro, uma grande administração, impulsionando o turismo e trabalhando por mais justiça social
em defesa da cidadania do seu povo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Vou passar a palavra ao Senador Mário Couto.
Permita-me apenas fazer o registro da presença
da delegação de Vereadores, que vieram participar
da vigília. São vereadores de Viamão: Luís Armando
Azambuja, Dédo Machado e Geraldinho Filho.
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Sejam bem-vindos na vigília conosco.
Por favor, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria
de tomar a liberdade de registrar, Senador Paulo Paim,
os Senadores que estão hoje fazendo esta vigília, Senador José Nery, que se estenderá, com certeza, até
1 hora da manhã, porque até meia-noite já estamos
chegando e ainda há vários oradores, que marca, Senadora Rosalba, a data do último projeto, aquele com
que os aposentados sonham, do Senador Paulo Paim.
Aqui estamos fazendo a nossa última tarefa, é o último
projeto. Por isso, estamos chamando, por intermédio
desta vigília, a atenção da Nação. Cumprimos com o
nosso dever.
Este é o Projeto nº 58, o último projeto que sai
deste Senado, aprovado por unanimidade – depois
vou falar dessa unanimidade. Porque já vi Senadores
hoje que votaram nesses projetos, mas já vi Senadores hoje, infelizmente, mostrarem que estão contra os
aposentados. E não entendo por que votaram a favor
dos aposentados naquela ocasião. Mas entendo, sim,
e depois vou falar sobre isso.
Senadores Mão Santa, Heráclito Fortes, Rosalba
Ciarlini, Geraldo Mesquita, Pedro Simon, Wellington
Salgado, Sérgio Zambiasi, Paulo Paim, Mário Couto,
Antonio Carlos Valadares, Cristovam Buarque, José
Nery e Flávio Arns, estes Senadores participam dessa vigília.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Não se
esqueça da nossa visitante ilustre, a Deputada.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A nossa
visitante. Como é o nome dela?
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Deputada
Luciana Genro.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Luciana
Genro, é um prazer e uma honra muito grande tê-la
aqui hoje.
Senadores, Senadoras, quero também saudar
as lideranças que se encontram nas galerias deste
Senado. É uma honra muito grande tê-los aqui, sempre, dando força para cada um dos Senadores aqui
presentes. Suas presenças, tenho certeza, nos dão
conforto e nos dão força.
Mas, meus caros aposentados que estão aqui e
deste País, nós criamos, Senador Nery – não sei se
V. Exª prestou atenção, mas tenho certeza de que o
Brasil prestou atenção –, nós tentamos criar dois caminhos para adiantar as coisas.
O primeiro caminho era aprovar os projetos do
Senador Paulo Paim, que o Ministro disse que não eram
três projetos; eram 105. Depois eu falo disso também.

446

Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E o outro caminho era tentar um diálogo com o Governo a fim de que aprovem os projetos do Paim. E,
com o diálogo com o Governo, seria mais fácil aprovar
na Câmara e seria mais fácil sancionar os projetos do
Presidente da República. Teria passagem rápida por
aí, porque houve acordo. Hoje, nós temos a felicidade,
Senador Heráclito, de ter aprovado e chegado a uma
etapa, ao primeiro passo de sua etapa final: concluímos, hoje, a aprovação dos três projetos, que são o
sonho dos aposentados. Aqui está uma boa notícia.
Mas, infelizmente, a má notícia, Senador, é que o Ministro não veio mais sentar à mesa com os Senadores.
Mandou dizer que enviariam uma proposta ao Senado.
Vejam com quem nós estamos lidando!
Ainda agora, um Senador falou que precisávamos nos sentar à mesa com o Governo, então, levantei meu microfone pedindo um aparte, para dizer
que nos sentamos e que o Ministro veio mostrar sua
incapacidade. O Ministro, Senadores, mostrou hoje
à tarde sua incompetência para todos os Senadores
que começaram um diálogo com S. Exª. Começou pedindo propostas. Parecia que era sério. Depois, disse
que queria falar com o Relator e com o Presidente da
Comissão de Orçamento. Parecia que estava falando
sério, mas, quando o Senador Paim disse-lhe que gostaria que apresentasse uma proposta do Governo, ele
fugiu da mesa. S. Exª não apareceu hoje no Senado
nem vai aparecer nunca mais para sentar-se à mesa
com os Senadores.
Está claro, evidente, inquestionável que este
Governo não quer mesmo olhar para os aposentados
deste País. Está claro, evidente, que a coisa vai ter
que ser feita na base da pressão. Está claro e evidente que este Governo está com enganação com todos
nós. Está claro, evidente, que este Governo não quer
olhar para os aposentados deste País.
O Ministro mostrou hoje. E, quando falei em CPI
para ele na última reunião, ele baixou o tom porque ele
sabe, Senadora, ele sabe quais são as empresas que
estão devendo ao Instituto, as empresas que o Governo
Federal passa a mão na cabeça, as empresas que o
Governo apadrinha e não questiona. E prefere deixar
os aposentados na miséria.
Não adianta mais, senhores e senhoras, brasileiras e brasileiros, não adianta mais números, não
adianta mais explicações, não adianta mais absolutamente nada. O Governo sabe, o Governo entende os
números. O problema é que o Governo não quer fazer.
Hoje ele mandou um recado a nós pela incompetência
do Ministro. Vou repetir o que falei, podem me questionar: vaquinha de presépio do Presidente Lula.
Podem me questionar. Venham me questionar!
Venham! Questionem-me! Senadora, o Governo sabe.
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Não passa pela minha cabeça, Senadora, o que o Presidente da República disse hoje à tarde. Vou repetir,
Senadora: não passa pela minha cabeça, Senadora,
que um Presidente da República capaz de sensibilizar
milhares e milhares de brasileiros que passam fome,
dando-lhes bolsa-família, paralelamente a isso, fique
assistindo à miséria dos aposentados, daqueles homens que prestaram tanto serviço a esta Nação e hoje
sofrem. Ele vê isso. Isso é notório, isso é cristalino.
Qualquer pessoa que tem convivência com aposentado sabe que hoje ele vive em casa, todos os
dias, com a tensão de pagar a sua luz, de pagar a sua
energia, de pagar o seu botijão de gás, de pagar o seu
plano de saúde, de pagar um dentista. Essa tensão é
constante porque nada disso mais ele pode. O Governo sabe disso, Senadora; o Governo tem consciência
disso, Senadora; o Governo sabe o que trazem os
projetos do Senador Paim.
Sentamos a uma mesa e não exigimos nada –
saiba a Nação. Não exigimos nada – saiba a Nação.
Fomos tão éticos que chegamos a dizer ao Governo
que ele apresentasse uma proposta para nós, e ele
não apresentou.
Quando o Governo não apresenta uma proposta, ele cai no ridículo, diante do Senado Federal, de
marcar com os Senadores, pensando que aqueles
Senadores são moleques. Além de incompetente, é
indelicado. Não vir à reunião, mandar recado – mandou recado aos Senadores dizendo que não viria mais,
que mandaria uma proposta, e não mandou –, quando isso acontece, senhores e senhoras, sabe o que
temos que pensar? Que o Governo não quer fazer,
acabou. Esse caminho está morto. Essa negociação
aqui está morta. Ela morreu hoje. O Governo não vai
abrir. Temos que encarar agora. Temos que ser mais
fortes agora, mais fortes do que nunca. Somar cada
vez mais e não desistir nunca.
Este sangue que corre aqui nesta veia não esfriará nunca. Ele ficará quente o tempo todo, até que a
gente saiba que o Governo se sensibilizou com aqueles que sofrem.
Que Governo é este? Digam-me que Governo é
este. Quero saber que Governo é este que dá bolsafamília e que mata os aposentados. Que Governo é
este, meu Deus? Que Lula é este?
Não é mais aquele Lula. Quando ele, no palanque,
nas suas campanhas, na sua primeira campanha – tenho ainda o discurso dele, qualquer hora vou lê-lo –,
dizendo que não concebia quando um trabalhador que
ganhava dez salários mínimos passava para a aposentadoria ganhando apenas cinco, que ele não entendia
por que; que no Governo dele isso ia acabar.
Cadê este Lula? Onde está este Lula?
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Minha Nossa Senhora de Nazaré, nós estamos
diante de uma falta de sensibilidade, senhores. Nós
vamos ter que lutar contra isso. A sensibilidade do
coração do Lula acabou. Nós vamos ter que colocar
sensibilidade no coração do Presidente. Esta é a nossa grande tarefa.
Com o gesto de hoje, deste Ministro que veio aqui
pensando que a gente tinha cara de besta, o vaquinha
de presépio do Presidente Lula... Me disseram que ele
era um bom Deputado, disseram-me que ele lutava a
favor daqueles sofredores. Por que ele mudou, então?
Por que ele mudou, então?
Ora, a Previdência é deficitária. Meu Deus do céu!
Meu Deus do céu! Há quanto tempo se escuta isso?
Tudo isso é mentira. Sabe por que eles mentem? Para
poder pinçar a hora em que eles quiserem o dinheiro
da Previdência, para dar para outras empresas, para
dar para bancos. Abram uma CPI e vejam se isso não
é verdade! Eu sei que o dinheiro da previdência é pinçado! Eles dizem que previdência é deficitária porque
retiraram o dinheiro de vocês, o dinheiro que vocês
pagaram ao longo da vida para ter o sossego na vida!
Ele é retirado pelo Governo Federal e emprestado para
aqueles que não precisam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RG) – Senador Mário Couto, permita-me.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– É importante neste momento em que V. Exª está na
tribuna. É exatamente meia-noite e neste exato momento terminou o prazo para recurso ao PL nº 58. Assim, ele está aprovado definitivamente e vai amanhã,
Deputada Luciana Genro, pela manhã, para a Câmara
dos Deputados. (Aplausos.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Essa é a
boa notícia de hoje. Essa é a grande notícia de hoje!
Vamos caminhar agora com os projetos, mas nós
precisamos fazer pressão, uma pressão sem limites!
Cada vez apertando, indo mais para cima! O diálogo
com o Governo acabou; acabou hoje, e não fomos
nós que fechamos a porta, foi o Governo que fechou
a porta hoje.
Para mim isso é definitivo! Para mim, a demonstração do Governo hoje foi taxativa: “Eu não quero
ajudar os aposentados brasileiros” . Essa foi a questão de hoje.
Vamos ver o que a Câmara vai dizer. Não quero
antecipar aqui o que eu acho que vai acontecer. Quero
ser otimista. Vou descer desta tribuna porque há muitos
oradores para falar. Vou descer desta tribuna dizendo
a todos vocês, aposentados do meu querido Brasil, do
meu querido Estado do Pará: nós não vamos parar; nós
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vamos até o fim. Esta luta, para nós, não tem limite;
esta luta, para nós, criou a sua força, criou a vontade
em cada Senador, criou a gana em cada Senador de
vencer esta batalha. Há alguns meses ninguém sentia esta gana; há alguns meses ninguém sentia este
amor. Hoje são muitos. Hoje todos aqueles que vêm à
tribuna falam com amor, falam com dedicação, falam
com vontade de vencer. Por isso o aposentado deste
País, de tanto rezar para Deus, de tanto pedir para
Deus, está sendo ouvido.
A cada dia se unem mais Senadores. A cada dia
se une mais força e essa força é que nos traz coragem
de caminhar até o fim nesta jornada; jornada dura,
jornada dura, mas que tem o objetivo fundamental:
amenizar o sofrimento dos aposentados, daqueles que
trabalharam com tanto amor à Bandeira nacional, que
trabalharam com tanto amor a esta Nação querida, e
que hoje estão feito copos descartáveis, abandonados
e desprezados. É com essa força do dia-a-dia, com a
soma de cada um, com o aumento de cada Senador
no nosso grupo que temos a convicção e a fé em Deus
de que haveremos de ganhar esta batalha.
Senador Paulo Paim, muito obrigado. Dia 2 estaremos aqui novamente nesta grande luta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Mário Couto.
Eu vou pedir para o Secretário-Geral dos trabalhos
que leia pelo menos duas mensagens que chegaram.
Em seguida, o Senador Heráclito Fortes pode assumir
a tribuna para o seu pronunciamento.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, a
cada instante, chega e-mail aqui. Então, por determinação do Presidente Paim, vou ler brevemente dois
que traduzem a repercussão desta vigília do Senado
Federal.
Ele cita, de início, os Senadores que estão presentes. Assunto: Vigília a favor dos aposentados.
Mais uma reunião dos paladinos dos aposentados no Senado Federal. Quero agradecer a todos
por esta iniciativa, pois, através de V. Exªs, podemos
crer ainda no Senado Federal, que não vai se vender
por cargos em detrimento de nós, aposentados. Deus
lhes[sic] abençoe. Vou deixar de assistir o Internacional ganhar dos Estudiantes de La Plata para estar assistindo a esta vigília santa. Jesus é o mesmo, ontem,
hoje e eternamente.
Outro, encaminhado a todos nós Senadores que
aqui estamos, ao Senador Paulo Paim, ao Senador
Mão Santa, Senadora Rosalba Ciarlini.
São 23 horas e 33 minutos em Belo Horizonte.
Estamos em vigília eu e meus 222 amigos, na expectativa de não ver interposto nenhum recurso.
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Como aconteceu! Aqui estão os nomes. Inicia-se
com Dona Edith Maria de Oliveira, de 92 anos, acompanhada de Edith Alves da Silva, também de 92 anos,
e os 222 amigos que estão também em vigília.
Quero cumprimentar e parabenizar o Paim porque a repercussão é nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Paulo
Paim, V. Exª vive um momento histórico. O Senado
cumpriu a sua parte. E o que todos nós esperamos é
que a Câmara faça o mesmo.
Senador Paulo Paim, V. Exª teve um conterrâneo
que não foi seu contemporâneo, mas que marcou época na política brasileira. Esse homem, quando se dirigia às multidões (não havia televisão à época), dizia:
“Trabalhadores do Brasil”. Criou uma história, foi um
mito e deu ao trabalhador brasileiro um legado, deulhe cidadania, deu-lhe garantia, e foi conhecido como
o grande defensor do trabalhador do Brasil.
Seria bom que surgisse, neste momento, um
Presidente da República que invoca e usa muito o
nome de Getúlio Vargas, que saiu das fábricas, dos
movimentos sociais, dos sindicatos, que se dirigisse à
Nação brasileira, num gesto de respeito e de humildade, dizendo: Aposentados do Brasil, vocês têm direito,
vocês têm razão. Seria um gesto que esta Nação toda
compreenderia, um subterfúgio. Os adiamentos feitos
pelos membros do seu Governo não deixam bem em
situação confortável um Presidente da República que,
durante anos, quando palmilhava este Brasil, de ponta a ponta, pregando as suas idéias, fez com que os
trabalhadores, com que os aposentados, fossem um
dos motivos de preocupação da sua pregação e dos
seus discursos. E agora viram-lhe as costas; viram as
costas para o aposentado brasileiro sem que nenhuma
fundamentação lógica convença.
Senador Paulo Paim, o mundo está em crise, e o
Brasil dela não foge. Uma das maneiras de se acabar
a crise é por meio da distribuição justa da moeda, da
sua circulação.
E nada mais justo do que a correção salarial do
aposentado, que geralmente não mora na grande cidade, mas mora nos mais distantes rincões deste País,
no interior, na periferia das cidade, e que, ao receber
esse dinheiro, vai à bodega da esquina, vai à padaria,
vai à loja e faz com que ele circule. E ele, circulando,
afasta a recessão, faz justiça social. Quero sair bem
da linguagem dos economistas, quando começa a invocar fator previdenciário, quando começa a ir para
um linguajar, meu caro Mário Couto, exatamente para
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confundir o aposentado que não sabe a linguagem e
que fica confuso.
V. Exª citou um exemplo lógico de um economista do IPEA, dentro, exatamente, de uma tese que eu
defendi aqui, semana passada, sobre circulação da
moeda. Mas esqueça isso. Como é que posso chegar
a uma esquina e justificar que não há dinheiro para
o aposentado, mas há dinheiro para cobrir rombo de
construtora, de empreiteira, de banqueiros, que durante esses anos ganharam, de maneira fácil, dos que
especularam no mercado e que foram para o derivativo, ninguém vai atrás dos lucros astronômicos obtidos por eles, enquanto os aposentados ganhavam a
mesma coisa.
É uma questão de justiça.
Nós não podemos, de maneira alguma, meu
caro Senador Mão Santa, nos curvar diante desse capricho. Aliás, o Governo Lula tem uma característica
que eu não entendo, Senador Paulo Paim: só colocou
na previdência privada homens que maltratam e que
são algozes dos aposentados brasileiros. Quem não
se lembra daquele que fez aposentados amargarem
filas e mais filas no início do Governo do Presidente?
Aquilo foi o começo, era entusiasmo, falta de experiência, mas agora é burrice. Fazer o que se está fazendo
com os aposentados do Brasil é um cometimento de
burrice, mas, acima de tudo e antes disso, é má-fé e
deslealdade, porque silenciaram durante todo o período
eleitoral, pois não queriam perder o voto dos velhinhos,
como eles dizem, e agora mostram as suas garras,
põem as unhas de fora e têm força para massacrar e
para maltratar a quem nunca lhes fez mal.
Se fizermos uma pesquisa, vamos ver que 70%
desses aposentados votaram no Lula – não uma vez só,
mas várias –, porque tinham nele a grande esperança
do reparo da injustiça que governos a fio cometiam com
essa classe. Quero crer que, ao ver o Presidente da
República, investido das suas funções, bateram no peito e disseram: “Chegou a minha vez.” Vários morreram
com essa ilusão. Outros estão aí com idade avançada
e sem esperança. Muitos já estão com a amargura,
com a tristeza, com a decepção e com a frustração
marcadas em seus semblantes. O que se faz com o
aposentado brasileiro é uma forma de tortura, é uma
tortura sem dor física, mas uma tortura que mexe com
a alma, porque nada mais mexe com o homem do que
a falta de condições para viver com dignidade.
Eu era garoto e me lembro de que as pessoas se
aposentavam para ter o seu descanso, uma casa na
praia, uma viagem a cada ano. Hoje, o aposentado é
um candidato a pesadelos, porque sabe que, igual à
inflação que conseguimos debelar no Brasil, enquanto
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eles dormem, a desvalorização do seu salário corróilhe, noite adentro, o poder aquisitivo.
Nada mais desumano, nada mais impróprio e
nada mais inaceitável quando se trata de um Governo
que saiu das entranhas do trabalhismo brasileiro, de
um Governo que pode não ter doutores e intelectuais
nos seus quadros, mas tem trabalhador, tem homem
das mãos calejadas, que não concordam e até nem
compreendem por que estão sofrendo tanto.
Senador José Nery, com o maior prazer, escuto
V. Exª.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Heráclito Fortes, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente
quero me congratular pelo pronunciamento que V. Exª
faz neste momento desta vigília cívica em defesa dos
direitos dos aposentados, ao mesmo tempo em que
faz uma crítica bastante fundamentada às definições e
decisões do Governo em relação à proteção daqueles
que já são muito aquinhoados pelo Estado brasileiro.
O senhor falava que, enquanto o Governo argumenta
que não há recursos para fazer a recomposição das
aposentadorias, para permitir o reajuste dos salários
e pensões dos aposentados e pensionistas de acordo
com o reajuste do salário mínimo, o Governo é pródigo
em estabelecer medidas como a que vem embutida na
MP nº 442, que é uma forma clara de transferir recursos
públicos para salvar banqueiros falidos e empreiteiras.
Diante dessa constatação, creio que temos a tarefa de
fazer aqui no Senado um mutirão dos Parlamentares e
dos Partidos, Senadores Geraldo Mesquita, Mão Santa
e Paulo Paim, que preside a sessão.
Devemos fazer um mutirão para convencer nossos
Pares a rejeitar a medida que coloca recursos públicos
no bolso dos banqueiros e das empreiteiras. Por isso,
é muito oportuna a crítica fundamentada que o senhor
faz neste momento e que tem ligação direta com essa
ausência de recursos para garantir dignidade aos aposentados e pensionistas no nosso País.
De outra forma, Senador Heráclito Fortes, quero
me associar às críticas feitas por vários Colegas Senadores, anteriormente, em relação à ausência do Ministro
da Previdência à reunião de ontem, marcada primeiro
às 14 horas e depois às 17 horas. O Ministro não compareceu à comissão de Senadores, coordenada pelo
Senador Paim, para tratar daquilo que eu esperava,
Senador Heráclito, fosse uma proposta alternativa aos
três projetos, dos quais não abrimos mão de ver – e
queremos ver – aprovados na Câmara dos Deputados,
sancionados e garantidos o direito dos aposentados
em sua integralidade. Não os 105 projetos a que se
refere o Ministério da Previdência, mas apenas três,
que, reduzindo, podem se transformar em dois.

449

Novembro de 2008

Numa única definição, é preciso apenas haver um
acordo para isso. Portanto, Senador Heráclito Fortes, ao
tempo em que cumprimento V. Exª pela contundência
com que faz o seu pronunciamento nesta madrugada,
convoco todos os colegas e V. Exª também para examinarmos aqui a melhor forma de procurar convencer
cada um dos Srs. Senadores e Senadoras a rejeitar
aquela que é considerada a MP dos banqueiros, que,
com certeza, na próxima semana, estará sendo discutida neste plenário. E a nossa tarefa, a tarefa maior de
compromisso com a cidadania, com o direito do nosso
povo, é rejeitar a MP nº 422, corroborando argumentos
tão brilhantes expostos por V. Exª. Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª, mas quero lembrar outro setor para o
qual o Governo tomou providências para acudir, para
socorrer: as montadoras. As montadoras que não são
sequer nacionais, Senador José Nery, e que, ao longo
desses anos, quando obtiveram grandes lucros, mandaram para as sedes situadas na Europa, na Ásia ou
na América. O Governo não criou sequer mecanismos para retenção de parte desses lucros em solo
brasileiro.
E agora, ao sinal de espirro, de resfriado – não
é isso que o Presidente diz com relação à crise econômica brasileira? – corre para socorrê-las. Se o Presidente, em vez de pensar nas montadoras, pensasse
no trabalhador, principalmente no aposentado, o benefício chegaria.
Se o Presidente, em vez de pensar na montadora,
pensasse no trabalhador, principalmente no aposentado, o benefício chegaria sem o País se agachar e com
o País beneficiando aqueles que deram o melhor de
suas vidas em benefício do País.
Sr. Presidente, faltar com a palavra, meu caro
Senador Geraldo Mesquita, tornou-se regra deste
Governo. Este é o PT no âmbito estadual, federal e
municipal. Invoco aqui a memória de Mão Santa para
o seguinte fato. Senador Paulo Paim, nós tivemos, no
ano passado, um episódio: a pressa do Governo do
Piauí, a ambição do Governador em vender, o mais
rápido possível, o Banco do Estado. E eu me levantei
contra um fato que, indiretamente, também, atingiria
os aposentados. Era a falta de garantia na venda para
a proteção dos funcionários do Banco do Estado do
Piauí, que seriam incorporados pelo Banco do Brasil.
O Senador Paim lembra-se bem desse episódio. Pedimos verificação de votação. No final, fizemos um acordo, em que o Governo do Estado e o Banco do Brasil
assumiram compromisso de dar tratamento igual aos
funcionários do Banco do meu Estado. E, hoje, quem
circula pelas ruas de Teresina, pelo Estado do Piauí,
com a fusão já em fase final de efetivação, vê cidadãos
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em pânico, porque tudo o que foi acertado não está
sendo cumprido. Aliás, Senador Paim, vou pedir sua
solidariedade – V. Exª foi um dos que me convenceram
naquele momento com argumentos lógicos – para que
me ajude na Comissão de Assuntos Econômicos a cobrar e trazer para cá os responsáveis por essa transação do Banco do Brasil e do Banco do Estado, porque
o que fizeram com o Senado da República foi um crime. Assinaram um documento e não o querem honrar.
É lamentável, mas é uma prática que, infelizmente, o
Partido dos Trabalhadores passou a adotar.
Sr. Presidente, o Governo não tem argumentos.
Se querem diminuir a repercussão da distância previdenciária, estamos, Senador Geraldo Mesquita, prontos
para votar o aumento da aposentadoria compulsória de
70 anos para 75 anos. A expectativa de vida no mundo
inteiro cresceu; no Brasil também. Quantas boas cabeças, na plenitude, nós estamos perdendo, por conta de uma legislação atrasada? Quanta economia o
País não faria recuperando ou aproveitando, por mais
5 anos, cabeças extraordinárias que se despedem do
serviço público ainda no vigor de suas funções e vão
para a iniciativa privada? Há um caminho. Por que não
votamos? Está aí no ponto.
Quero lembrar também que o Governo alega a
repercussão dos recursos que incidiriam sobre esse
aumento. Ontem e hoje, votamos despesas que, até
o ano de 2011, serão o triplo dos recursos para os
aposentados do Brasil. Por outro lado, pergunto: que
Governo é esse que não tem o dinheiro dos aposentados, mas tem o dinheiro da anistia das entidades
“pilantrópicas”, cuja medida provisória veio para cá e
é uma vergonha para este País?
Quero finalizar, Sr. Presidente, dizendo que os
aposentados brasileiros durmam hoje tranqüilos – nem
sei se posso dizer isso, porque, na realidade, eles vivem
pesadelos e sofrem de insônia, a insônia da amargura,
a amargura da ingratidão praticada por um Pais hoje
governado por um dos seus, que é um trabalhador.
O Piauí tem vários quadros, Senador Mão Santa.
O Ruy Berger, que você conhece, hoje limita-se a ganhar R$1,4 mil por mês, depois de dar uma vida toda
de serviços ao Estado e ao País.
Mas queria terminar o meu discurso lembrando
Eclesiastes, que diz que “o homem é dono da palavra
guardada e é escravo da palavra anunciada”.
Senador Paulo Paim, se entrarmos no blog do
jornalista Cláudio Humberto hoje, a frase do dia que
encima as notícias é a seguinte: “Não haverá crise que
me faça tirar um centavo dos pobres do Brasil”. Sabe
de quem é essa frase? Do Luiz Inácio Lula da Silva.
Presidente Lula, ou mande retirar essa frase, porque injusta ela é, ou redima-se com os aposentados do
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Brasil, que são pobres e estão vendo centavo a centavo
sair do bolso sem nada poder fazer. Ou essa frase não
é sua, ela é indevida, ou V. Exª, num ato de coragem,
vai ter amanhã ou segunda-feira, no programa “Fala
com o Presidente”, a condição de dizer “trabalhadores
do Brasil, eu fiz justiça”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência agradece ao Senador Heráclito
Fortes.
O Senador Geraldo Mesquita Júnior tem a palavra. Em seguida, falará o Senador Mão Santa.
Como havíamos combinado – permita-me esse
esclarecimento ao Brasil, Senador Geraldo Mesquita
Júnior –, faríamos a vigília até em torno de uma hora,
para que o período de evitarmos o recurso fosse assegurado, mas V. Exªs terão o tempo que for necessário
aos seus pronunciamentos.
Convidamos para usar da tribuna o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Repito, ambos terão o tempo que for necessário.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discutido. Sem revisão do
orador.) – Senador Paim, que preside a sessão, estimados Colegas ainda presentes, senhoras e senhores que nos acompanham nas galerias da Casa, eu
iria falar da bancada mesmo, porque faço questão de
chamar a atenção para o contrato, que é uma coisa
pela qual todos nós nos batemos por ser o fundamento dessa luta.
O País assinou um contrato com aqueles que
hoje estão aposentados. Quais as cláusulas desse
contrato? Olha, você vai trabalhar 30 ou 35 anos e, ao
se aposentar, vai receber uma quantia determinada.
Essa é a cláusula principal desse contrato. Mas, para
tristeza dos aposentados deste País, nos últimos anos,
esse contrato vem sendo quebrado, vem sendo rompido. Ou seja, aquilo que assegurava à pessoa que se
aposentou que ela iria ganhar um valor tal já não vale
mais. Ela, então, passa a ganhar esse valor menos
um, menos dois, menos três e por aí vai.
Como eu disse, eu iria falar da bancada porque
dou muito valor a essa questão de contrato, do trato
feito. E havíamos feito aqui um trato com os servidores
da Casa. Então, só me dignei a vir à tribuna porque
V. Exª retificou, pois eu julgava que o nosso contrato
com os servidores da Casa, que estão aqui até esta
hora nos acompanhando, era até meia-noite. Mas V.
Exª deve ter negociado uma extensão. Em todo caso,
não quero me alongar.
O discurso de V. Exª dá maior clareza, coloca a
questão com objetividade, com serenidade, com clare-
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za. Tudo que precisamos saber acerca desse imbróglio,
dessa questão tormentosa para os aposentados V. Exª
colocou. Os Parlamentares que o secundaram, da mesma forma. Cada um veio aqui e deu sua contribuição.
Eu apenas faria um apelo ao Senador Mário Couto
para que não “jogue a toalha”, não “chute o balde”.
Senador Mário Couto, o Senador Paim costuma
dizer que acredita... Olha o que o Senador Paim costuma dizer. Ele diz que não acredita que o Presidente
Lula chegue ao final do seu mandato sem resolver essa
questão tormentosa que maltrata, que pune, que judia
dos aposentados.
Eu digo a V. Exª que, depois de tantas decepções
que venho tendo com o Presidente Lula, não estou
autorizado a dizer que não acredito que ele acabe o
mandato sem resolver essa questão. Mas confesso a V.
Exª que o restinho de credibilidade que ele ainda tem
comigo me autoriza a dizer que tenho a expectativa
de que ele honrará um compromisso que ele tem com
esse mundão de gente que hoje sofre injustamente
no nosso País.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Geraldo Mesquita...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Com muito prazer, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu não “joguei
a toalha” e não jogarei nunca!
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não se trata de “jogar a toalha”!
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Deixe-me falar
a V. Exª. Eu não sou homem...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não, eu estou falando com relação ao Presidente da República.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Geraldo Mesquita, deixe-me falar. Vou chegar lá. Calma!
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não é em relação à causa!
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu entendi.
Não sou homem de ficar pelo meio do caminho. Eu
já falei duas vezes o que falo agora e vou falar pela
terceira vez. Quando cheguei ao Senado, vim com a
intenção de defender as classes menos favorecidas.
Estou louco para resolver essa situação porque tenho
outra causa para defender, tão sensível quanto esta.
Terminada esta, parto para a outra. Aqui, neste Senado, eu já resolvi várias causas para o meu Estado. O
que eu falei, Senador, é que o Ministro chegou a abusar da falta de respeito a este Senado. Do Ministro eu
não espero mais. Eu cheguei a falar – não sei se V.
Exª notou –, em meu pronunciamento, que eu achava
que o Presidente Lula havia perdido a sensibilidade,
mas que nós tínhamos de colocar essa sensibilidade
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no Presidente Lula. Eu cheguei a falar isso. É isso que
temos de fazer. Agora, posso garantir a V. Exª, vou garantir a V. Exª hoje: se nós não formos decisivos, se
não tomarmos decisões duras – fazer uma vigília hoje,
ir para a rua amanhã, parar o Senado...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Obstrução nesta Casa.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Uma obstrução... Mas tem que ser dura, contundente. Se não for
assim – esse foi o âmago do meu pronunciamento –,
se não fizermos isso, vamos ficar com a cara no chão,
como hoje, quando o Ministro nos faltou com o respeito.
Temos que tomar medidas duras, para poder injetar na
alma do Presidente Lula, novamente, a sua sensibilidade, que, acredito, oxalá, peço a Deus que tenha sido
momentânea, para que ele possa, novamente, olhar
por aqueles que estão sofrendo, e sofrendo muito. É
muito tranqüilo, Senador – e vários Senadores falaram
desta tribuna hoje –, como eu vivo, como V. Exª, como
o Paim, o Mão Santa e outros vivem. Nós não temos
tormenta na nossa cabeça. Senador, não existe coisa
pior no mundo do que um homem, pai de família, mãe
de família, ver que a escola da sua filha está atrasada,
que a universidade do seu filho está atrasada cinco
meses, que a geladeira está vazia, que ele não tem
condição de pagar o plano de saúde. Não há nada pior
do que ele ter que acordar às três horas da manhã para
ir para uma fila num hospital público e conseguir um
cartão para ser atendido cinco meses depois. Não há
martírio maior do que esse!
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É verdade. Mas me permita concluir, Senador
Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pois não.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu quero descer rapidamente desta tribuna e
permitir que o Senador Mão Santa ainda fale.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas eram essas as minhas colocações.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Olhe, se eu duvidasse da sua persistência, da
sua obstinação com relação a essa causa...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas não é
isso.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – ... eu não o conheceria. Mas não foi isso que
eu falei.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu sei. Eu
não penso isso.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não foi isso que eu falei.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Fique tranqüilo
que eu não pensei isso.

452

Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – V. Exª sabe disso.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Fique tranqüilo.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – V. Exª sabe disso.
Com relação ao Ministro, é aquilo que... Lembro a V. Exª que eu me neguei inclusive a participar
da primeira reunião, porque achava que se tratava de
um jogo. Ficou claro agora que realmente é um jogo.
O Ministro não está...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª disse à
Nação que íamos ser enganados. Ali, da sua poltrona,
V. Exª disse à Nação que não acreditava.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não, eu torci para ser desmentido. Torci, fiz
votos aqui para ser desmentido pelo Governo do Presidente Lula.
É aquilo que eu falava há pouco: eu ainda tenho
um fiozinho de expectativa e de esperança de que
esse assunto... Sabe por que eu digo isso, Senador
Mário Couto? Esses projetos estão na Câmara, mais
um está indo para a Câmara e a Câmara não os vota.
Será insensibilidade dos Deputados? Acho que não.
Sabe o que acontece, Senador Paim? Até agora, há
uma determinação do Governo, que tem uma ampla
base de sustentação na Câmara, para que esses projetos não entrem em pauta e sejam apreciados pela
Câmara. Tenho certeza absoluta de que, na hora em
que esses projetos estiverem em pauta no plenário
da Câmara dos Deputados, a grande maioria dos
Deputados irá aprová-los. Tenho certeza disso, Senador Paim. Então, quando digo que ainda tenho um fio
de esperança com relação à atuação do Presidente
Lula, é porque espero que, antes de ele, sentado, esperar que esses projetos cheguem à mão dele, para
que ele possa sancioná-lo, ele possa agir agora. Uma
palavra dele ali tem uma importância e tem um peso
capital. Se ele disser que o Governo, a partir de hoje,
tem interesse que esses projetos sejam apreciados
e votados na Câmara, tenho certeza absoluta, Paim,
de que, em dois dias, a Câmara aprecia e vota esses
projetos favoravelmente. Tenho certeza absoluta! Tenho certeza absoluta!
Olhem, prometi que não ia demorar. Não há mais
o que se falar acerca disso, Paim, a não ser emprestar
toda a nossa disposição, toda a nossa solidariedade a
esta causa que é justíssima.
Normalmente, eu colocaria toda a minha solidariedade aos aposentados acreanos, mas peço permissão
e licença aos aposentados acreanos para expressar
toda a minha solidariedade e todo o meu compromisso
com esta luta com os aposentados de Santa Catarina,
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que sofrem duplamente. Sofrem com essa insensibilidade, esse comportamento inexplicável que tem um
governo como este do Presidente Lula com relação à
situação deles, e sofrem ainda com esta catástrofe que
se abateu em todo o Estado e que pune, particularmente, a eles, de forma mais intensa e profunda. Portanto,
a nossa solidariedade na pessoa dos aposentados e
das aposentadas do Estado de Santa Catarina.
Eu quero deixar claro, Paim e todos os companheiros desta Casa, que eu acredito na nossa capacidade de convencer.
O Paim, da outra vez, encerrando a nossa vigília,
lembrou que este é um dos caminhos a ser trilhado.
Nós temos outros caminhos. São várias vias que nós
precisamos percorrer, o do trabalho, o da tentativa de
convencimento, daqueles que têm responsabilidade
com um assunto como este.
Nós temos a via também da obstrução nesta
Casa, Paim. Parar esta Casa aqui. Hoje circularam por
aqui, no meio da vigília, cerca de 15 Senadores. Quinze Senadores, nesta Casa, param o Senado Federal,
Paim, se a determinação for essa. Nós sabemos disso.
Param o Senado Federal.
Então, essa é uma outra via que precisamos percorrer. Precisamos irradiar esse movimento por todo
o País. Essa é uma terceira via, porque não acredito
que uma causa como esta, enorme como esta, seja
concluída, seja resolvida sem a participação efetiva
de todos os aposentados. E todos os aposentados do
País estão umbilicalmente ligados a todas as famílias
brasileiras.
Então, o povo brasileiro precisa se mobilizar, precisa se compenetrar, se conscientizar de que todos
nós precisamos fazer a nossa parte. A pressão é legítima, a pressão é legítima. E precisamos agir agora,
acelerando o ritmo.
Na próxima semana, dia 2, marcada nova vigília.
Se nenhum resultado surgir... O Governo tem projetos
importantes aqui, a serem apreciados ainda até o final
do ano. Nós temos o Orçamento da União, ainda, para
ser apreciado. E nós podemos tomar a deliberação de
parar esta Casa, e parando esta Casa as conseqüências
são imprevisíveis. O Governo terá que sentar, conversar
com os aposentados, por intermédio de pessoas como
o Senador Paim, como o Senador Mário Couto, como o
Senador Mão Santa, sobre a aquilo que nós batemos,
o que é possível ser feito de imediato, o que é necessário ser feito de forma escalonada. Agora, alguma coisa
há que acontecer. Não podemos mais e não estamos
mais dispostos a aturar conversa fiada de Ministro que
não tem credibilidade nem responsabilidade para vir
aqui tratar de um assunto como este.
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O Senador Mário Couto esqueceu de lembrar
que ele, quando Deputado, junto com o Senador Paim,
se batia, fervorosamente, contra, por exemplo, o fator previdenciário; votou contra o favor previdenciário
quando tramitou na Câmara e, hoje, tirando a casaca
e botando pelo avesso, assume uma postura contraditória e incompreensível.
Então, não é com esse tipo de gente que vamos
continuar a tratar. Vamos tratar com quem assuma a
responsabilidade com os aposentados, com os trabalhadores brasileiros.
Portanto, cedo aqui o restante do tempo ao Senador Mão Santa, que tem também uma palavra de
carinho, de apreço e de compreensão com esta causa
e com os aposentados deste País, colocando-me aqui,
mais uma vez, como soldado desta missão, desta luta,
agradecendo, mais uma vez.
Quero, inclusive, me redimir, Paim. Da outra vez,
nós nos referimos ao trabalho de todos. Cerca de 200
servidores nesta Casa permaneceram conosco, e, hoje,
talvez até haja essa mesma quantidade de gente. Fiz
referência aqui ao serviço de comunicação da Casa,
TV Senado, Agência Senado, e, de forma inexplicável,
esqueci-me de dizer que a Rádio Senado transmitiu a
nossa sessão por inteiro, até às seis horas da manhã.
As nossas homenagens à Rádio Senado, à TV Senado
e à Agência Senado, que, de forma tão companheira, estão aí conosco nesta empreitada e estarão por
muito mais tempo.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, só
um registro para não esquecer o que esqueci durante
o dia inteiro exatamente em relação à Rádio Senado
e à TV Senado. Os nossos eternos agradecimentos à
Rádio Senado e à TV Senado por nos estarem dando toda a cobertura necessária. Eu queria fazer esse
registro, porque vim com esta intenção desde de manhã e acabei esquecendo. Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – O prazer foi meu.
Senador Paim, era o que eu tinha a dizer neste
momento, aguardando, para o próximo dia 2, a continuação da nossa peleja, como V. Exª diz lá no Rio
Grande do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador Mesquita Júnior, pelo
seu pronunciamento.
Reafirmo que a vigília de hoje, conforme havíamos combinado com os Senadores, terminaria logo
após expirar o prazo e ficar confirmado que não houve
recurso. Então, foi uma vigília ficarmos todo o tempo
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cuidando, com muita atenção, para que não chegasse
o recurso à Mesa.
Felizmente, não chegou, e o projeto já foi, então,
a partir de hoje, para a Câmara dos Deputados, tanto o
do fator, que já está lá, como o que garante o mesmo
percentual do reajuste ao salário mínimo, e o 58, que
manda que o aposentado volte a receber o número de
salários mínimos da época da aposentadoria.
O Senador Mão Santa é o último orador. Em seguida, concluiremos os nossos trabalhos e retomaremos a vigília no dia 2 – aí, sim, a noite toda, conforme
já combinado com os movimentos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente
Paulo Paim, que preside esta sessão na madrugada
de 27 de novembro, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros que estão aqui, nos acompanham
e nos assistem e os que acompanham por meio do
sistema de comunicação do Senado, Santo Ângelo
é no Rio Grande do Sul. Desses e-mails que recebi
secretariando, passei quase uma hora lendo os do
Mário Couto.
O Brasil todo está nos estimulando e nos dando coragem. Mas escolhi este do Rio Grande do Sul,
que sintetiza – um quadro vale por dez mil palavras.
Ele é Remi José Fachim, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul:
“Em 1966, me aposentei com três salários. Pagava um salário de aluguel e vivia com dois. Hoje recebo
um salário”.Desde 1966, nunca vi, ô Presidente Luiz
Inácio, se garfar tanto, se tirar tanto, vamos dizer, roubar mesmo – é da lingüística, não é ofendendo, não;
ele não sabe. Mas a função do Senado é esta.
“Então” – prossegue – “hoje recebo um salário,
que nem chega para o pagamento do aluguel”. Só dá...
pagava um, caparam – lá no Piauí se diz capar, quando se tira os órgãos genitais, aqui está tirando a vida.
“Não sobrando nada para as compras de remédios” –
que todo idoso necessita, e muito – “sem falar da alimentação, vestuário, luz, água, ou seja, não possuo os
direitos de dignidade que minha própria Constituição
garante, teoricamente”.
É um gaúcho, um brasileiro, um homem trabalhador, que sonhou décadas e décadas.
Mas estamos aqui, Senador Paim. Essa democracia... Eu ia citar e anotei aqui, porque estamos em
luta, em guerra. Winston Churchill chegou a um plenário como este, em um momento difícil, de guerra. Ou
ficava a democracia, ou ficavam no mundo os governos
totalitários. E venceu a democracia.
Então, ele chegou, convocado, na Inglaterra, pelo
Parlamento, e foi muito rápido. Nessa guerra, ou fica
essa democracia que nós representamos ou ficam os
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poderes totalitários de Hitler, de Mussolini, da Alemanha. E ele chegou e disse apenas para os companheiros parlamentares: eu tenho a vos oferecer – foi muito
breve – trabalho, sangue, suor e lágrimas.
E disse mais: só tem um sentido – atentai bem,
Paim –, a vitória. Não haverá sentido nenhum se não
chegarmos à vitória. Só tem um sentido: a vitória. Se
não chegarmos à vitória, Mário Couto, nada. Vamos
lutar pelo ar, pelo mar, pela terra, onde for combater.
E nós começamos aqui, onde tem que ser: a democracia. Aqueles a quem eu digo que é eqüipolente, é.
Isto aqui foi construído pelo povo, insatisfeito com o
absolutismo.
Presidente Luiz Inácio, o que diz um dos senadores mais brilhantes da História, Norberto Bobbio?
Isso aqui só tem sentido... Ô Geraldo Mesquita, V.
Exª sabe muito. Foi Norberto Bobbio que acompanhou, foi à guerra, viu renascer a democracia, Senador vitalício, lá na Itália do Renascimento. Para
três coisas serve isto aqui, Paim: fazer leis boas e
leis justas. O Poder Executivo quase não nos deixa fazer; vêm as medidas. E o Paim, desde 2003,
vem aguando, plantando, uma lei boa e justa. Cinco
anos. Norberto Bobbio disse que isso é para fazer
leis boas e justas. Então, essas leis que queremos,
estando aqui, são essas.
Fiscalizar o Governo, somos nós. É um Poder
olhando para outro, controlando o outro, freando
o outro, é isso. E estamos fiscalizando o Poder, o
Executivo. Luiz Inácio, é para isso; é esse o sentido
da democracia. E Winston Churchill disse que ela é
complicada, mas que não conhece outro regime melhor. Daí a luta.
Luiz Inácio, nós estamos fiscalizando. O Executivo está dando um calote. Isso é feio. Sei que o jurista disse que ele está desobedecendo aos contratos,
mas eu sou franco. Lá no meu Piauí a turma chama
de caloteiro. Luiz Inácio, não quero que o senhor deixe
o Governo e pegue a pecha de presidente caloteiro.
É um calote. É um contrato, como o jurista disse ali, o
nosso Geraldo Mesquita. O que se está descumprindo
é um contrato, que nós, Pátria, fizemos com os nossos
homens que trabalharam. Um contrato! Tantos anos,
tira tanto e tal, e recebe tanto.
Agora, Luiz Inácio, eu quero ajudar. Padre Antonio
Vieira diz que “um bem vem acompanhado de outro
bem”. E eu digo: “E um mal também”. O exemplo arrasta! Eu fiz uma previdência privada. É lá do Rio Grande
do Sul. Uma Aplub. Geraldo Mesquita, sonhei... Esse
negócio de morrer para a viúva ficar, não quis não. Eu
digo: vou fazer uma para sair gozando aí com a Adalgisinha, passeando, namorando... Então, médico, muito novo, fiz esse diabo da Aplub, de que eles estavam
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fazendo propaganda. Nós vamos pagar, vamos fazer
a previdência privada. Aí, no contrato, Mário Couto,
25 anos, receberia cinco salários mínimos. Eu digo: é
bom, porque tem tanto, ainda está novinho, vou sair
aí no mundo com a Adalgisa, aposentado. Outro dia
eu trouxe o recibo. Ora, se o Governo, o Governo, ele
dá calote, como é que as privadas não vão dar? Mário Couto, é a metade de um salário mínimo. Eu trouxe o cheque. Eu nem olho, deixo com a Adalgisa. E
eu que sou Senador... Paguei cinco. Então, é um mau
exemplo, Luiz Inácio. Se o Governo dá calote, como é
que a previdência privada não vai? E a desgraceira,
lá do Rio Grande do Sul, enxovalhando a onda. Esse
diabo do Aplub.
Agora, Luiz Inácio, você não está macho, não.
Essa mulher da Argentina aí... É... Tem que saber as
coisas... Essa mulher da Argentina, vendo isso, foi
mais. Ela foi muito mulher, muito digna. Ela fez foi
estatizar as previdências privadas porque não estavam cumprindo. Quer dizer, na Argentina se paga, se
cumprem os contratos, não se dá calote. O Governo,
Luiz Inácio, respeitou aqueles que acreditaram na
iniciativa privada, como se falou aqui. Ela estatizou
agora para ajudar aqueles que, como eu, caíram no
canto da Aplub. Está vendo essa do seu Estado?
Quero é que o povo, quando passe lá, jogue umas
pedras. Não tem um prédio com grandes vidraças?
Aquilo não serve, Paim. E é do Rio Grande do Sul.
Então, olhem a diferença!
Eu lamento. O Mário Couto não estava. Em 2003...
O nosso amigo deu-me a PEC e o número, mas é papel demais e e-mails demais. Em 2003, começou aqui.
Veio uma PEC, uma medida provisória, e vamos fazer
uma reforma da Previdência. O assessor ali é bom,
deu-me os números todos, mas não interessa. Todo
mundo se recorda.
Havia outra mulher brava, a Heloísa Helena. Era
do Partido dos Trabalhadores. Aquela PEC era muito
ruim e muito perversa para os aposentados, taxandoos. E eles já tinham pago a vida toda. Eles foram taxados. Aí a Heloísa Helena se revoltou, quiseram queimar
a coitadinha e nós a tiramos da fogueira, ainda está
viva, professora, vereadora, mas quase acaba aqui no
Senado. E o Paim, generoso, inventou uma PEC Paralela para minimizar os erros que o Governo de Luiz
Inácio, os aloprados incutiram na cabeça dele. E eu
fui, eu votei em 94, mas eu me decepcionei, eu lutei
porque Deus me deu oportunidade de entender muito
de Previdência. Trabalhei muito, trabalhei no hospital
do Ipase, fui do Exército, fui professor de universidade,
fui prefeitinho, fui governador. Quando prefeito, criei
um instituto, era permitido, as cidades grandes e as
capitais terem uma previdência municipal, o Heráclito
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criou em Teresina e eu em .... Fui governador do Estado, tomei conta do instituto e via os malefícios que
os aloprados fizeram, aquela reforma que massacrou
nossos velhinhos e aposentados. Paim, na sua sensibilidade, inventou a PEC Paralela e recebeu o apoio
de todos nós, minimizou. Quer dizer, é muito tempo
de perseguir os velhinhos. Ai começou esse negócio
de atraso. Isso é de agora, Luiz Inácio. Tenho 66 anos
de idade, hoje é 27 de novembro, é um dia muito importante para mim.
É o aniversário do meu filho mais velho, faz 39
anos. Eu casei em 20 de janeiro. Então, como disse,
foi uma vida trabalhando.
Quero dizer o seguinte: nunca houve isso não,
essa balela desse Ministro aloprado, que veio aqui. José
“Pimenta”, é? Eu nem fui à reunião, porque não tem
a me ensinar, não tem nada a mostrar. Eu os deixei ir,
porque eles têm que aprender conosco. Essa balela
de dizer que é deficitária...
Luiz Inácio deve saber muito aritmética e matemática, porque ele é um privilegiado, pois ele estudou
no Senai, que era uma boa escola. O Senai era padrão. Eu as conheço, porque meus avós criaram essa
instituição no Piauí. Eu conheço. Então, não tem nada,
Luiz Inácio. Tome o tempo, pegue os números que V.
Exª aprendeu no Senai, que era uma Escola Técnica
fabulosa. Aritmética do Trajano se aprendia lá. Nisso
nunca foi deficitária.
E vou dar dois argumentos: sou médico e aposentado pelo INPS, pelo antigo INPS. Naquele tempo,
a Previdência ainda tinha o serviço médico no País
todo. Eu era cirurgião do INPS, era assistência médica. Então, sempre teve muito dinheiro.
Nunca vi falar em diminuição de salário de aposentado. E a Previdência tinha dinheiro ainda para
bancar os serviços de saúde do País todo.
Eu era cirurgião, me apoiei.
Então, o dinheiro está aí. Aqui mesmo tem um
projeto de lei, que o Governo não deixou avançar,
do Senador Paulo Octávio – eu fui o Relator –, que
prova matemática, aritmética e financeiramente que,
se mantermos o dinheiro arrecadado na Previdência
numa conta própria, jamais, jamais, jamais ela será
deficitária.
Não é um “Zé Pimenta” que vai nos mudar. Essa
é a verdade. Por que eles não deixam caminhar esse
projeto de lei? Porque a cada ano, este ano, e V. Exª
lembra-se, eu fui o Relator... E o Paulo Paim, bem ali,
puxou – ele tem mais quilômetros rodados que eu aqui
– o primeiro ano do Orçamento e disse: Mão Santa,
eu sou do PT, mas olha aqui. Aí mostrou.

455

Novembro de 2008

Olha, como tiram dinheiro da Previdência, por
que querem fazer propaganda? É porque tiram. Esse
Orçamento já foi, já tiraram. É por isso.
Os velhinhos, os aposentados não podem fazer
greve. Não é Luiz Inácio? Ou eles podem? Como? Isso
o Presidente sabe. Ele sabe a força da greve. Então,
isso dá uma fraqueza. Mas a força... a força... a força
que nós temos que ter é a justiça. Bem aventurados os
que têm fome e sede de justiça. Isso é injusto.
O Rui Barbosa, que está ali, disse: “Justiça tardia
é injustiça manifesta”. Está tardia demais. Isso é calote.
Vamos resgatar... Ninguém está falando de aumento,
não. É o que o Geraldo Mesquita disse: “Cumprir o
contrato”.
Então, o que nós queremos é, justamente, isto:
dizer que não tem nada de perda. Daqui, eu bradei:
“Vamos enterrar a CPMF, não vai para a saúde, eu
sou médico, eu sei o que vai. E não vai fazer falta.
Não se apavore, Luiz Inácio. Você vai ter dinheiro demais”. Disse daqui. O Paim estava lá, e eu, aqui. Não
vai. Vai, Luiz Inácio, diz com certeza, com convicção
de quem já trabalhou, de quem sabe, de quem acredita que o estudo lhe leva a sabedoria e o trabalho é
que faz riqueza.
Então, eu garanti, aqui, e o Arthur Virgílio, todo
esperto, disse: “Olha, depois, quando acabar o Delcídio e o Mercadante, bota o Mão Santa”. Foi daqui.
Eles bradaram ali, e eu, daqui. Não vai, porque a
CPMF vai apenas tirar o dinheiro que está indo para
o Governo, e ele vai cair na mão do trabalhador e
da dona-de-casa. Esse dinheiro vai circular, esse dinheiro vai resultar em mais arrecadação de impostos,
aumenta o ICMS.
Eu dizia com convicção, porque eu fui prefeitinho na época da inflação, Mário Couto. Eu ficava de
madrugada... Eu dizia: eu não vou conseguir pagar o
mês, aumentou 80%. Tô lascado! Que nada! Pagava
e no outro mês vinha mais dinheiro para a prefeitura
porque aumentava o ICMS.
A mesma coisa vai acontecer, Presidente Luiz
Inácio. Esse dinheiro vai cair nas mãos devidas, vai
circular, vai aumentar o emprego e a arrecadação de
impostos. E nós vamos resgatar.
Vou dizer, Senador Mário Couto, o que observo.
Olha! Este País está perdendo o que tem de melhor,
Geraldo: a experiência, a honradez dos aposentados
felizes. Vou dizer dois exemplos para não cansar: as
sociedades estão aí. Você vai aos Estados Unidos e
vê que aquele é o país onde há mais associações.
Esse papo de PCPR é modelo disso. Aqui é o contrário! Lá os aposentados vão voluntariamente, os
serviços de voluntários do país são organizados,
são extraordinários. Vou dar o exemplo, Luiz Inácio!
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Geraldo Mesquita, eu fui porque quis para a minha
cidade de Parnaíba, fui médico da Santa Casa. Lá vi
um senhor novo, de 70 anos, tinha se aposentado.
Ele era Cônsul de Portugal. Ele representava, V. Exª
o conhece – pai de Chagas Rodrigues, Geraldo Mesquita –, a Volkswagen, a Fiat Lux, Fiel, essas empresas, a Brahma. Estou aposentado, a aposentadoria
era tranqüila. Vinte salários eram vinte salários. E o
seu Coimbra disse: “Vou-me dedicar à Santa Casa
de Misericórdia”. Um homem com curso de Comércio
na Europa, de visão empresarial, aquele homem se
dedicava, não havia essas “pilantropias”.
E eu operei muito e agradeço, não faltava nada.
Era um hospital bem administrado. Isso eu vi, eu usufruí. Operava no mesmo padrão com que eu operava
no Rio de Janeiro, no Hospital do Servidor do Estado.
Que beleza, Mário Couto. Tranqüilo. Ninguém capou.
Ninguém tirou. Ninguém deu calote na aposentadoria
do Sr. Coimbra.
Vou dar um exemplo de casa. Meu pai morreu
com 72 anos e minha mãe era intelectual, autora de
livro, Mário Couto. Aliás, ela tem um livro que eu acho
muito interessante. Ninguém fez. Nem Gabriela Mistral:
Nossa Senhora Viúva. Eu nunca vi isso. Ela ficou viúva,
ia fazer bodas de ouro. Nossa Senhora Viúva. Você já
viu muita coisa, mas ela fez uma análise, porque ela
ficou viúva. A minha mãe, Paim, ia para a sua Caxias
dar pregação de que a vida é um hino de amor, cursos para casais e famílias, palestras, porque ela tinha
uma aposentadoria...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mão Santa, falando em Caxias do Sul, há
pouco, ligou o Sr. Aloísio, de Caxias do Sul, cumprimentando-nos a todos. É só para dizer que são milhares
de e-mails. É claro que não poderíamos ler todos aqui.
Alguns pedem que citemos o nome, mas não dá. Mas
V. Exª citou o Caxias e o Aloísio ligou de lá.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois é.
Eu me lembro de que minha mãe saía. Então, os
aposentados eram assim: eles podiam...
Por isso, Luiz Inácio, estamos vendo essa barbárie, com a família desestruturada, porque os avós,
que são a maior fonte daquilo que é mais importante
da família, estão acabados, estão arrasados e estão
sofridos.
Para encerrar, eu diria o seguinte. Eu vi agora. Olha, quando eu cheguei, em 1967, em 1968, fiz
pós-graduação; em 1969, adentram minha casa, eu
casei em 20 de janeiro com Adalgisa, um bocado
de senhores. Foram me convidar para ser do Rotary Club. Eu sou rotariano. Então, Geraldo Mesquita,
aquele que lidera o grupo e que vai convidá-lo é o
padrinho. O meu padrinho foi a melhor pessoa que
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eu já conheci, Mário Couto. Ele foi diretor do Sesc,
de serviço, desse Senac, uma figura que eu nunca
vi ter tantas virtudes.
Eu lembro que, Governador de Estado, ele me
chamava de afilhado e eu, meu padrinho, pensava
que era o mundo político. Olhe, esse homem cheio de
virtudes, um dos melhores homens que eu conheci na
minha vida, companheiro de Rotary, foi tudo, dirigente, suicidou-se, está no céu. Eu digo que está no céu
quanto a qualquer um, porque Deus é tão bom que
não vai julgar por um instante. Um minuto não vale
por uma vida. Por quê? Casado, bem casado. Ó Luiz
Inácio, eu falo deste quadro constrangido. Quitoco era
o meu padrinho, um dos homens mais dignos que eu
conheci. Paim, sabe por quê? Porque a sua amada,
60 anos, uma vida... O homem teve, planejou, sonhou,
não teve dinheiro para pagar o hospital de sua mulher.
É... Eu sei como está difícil.
Luiz Inácio, os nossos velhinhos aposentados
estão atravessando essas dificuldades. Vossa Excelência é generoso. Ninguém duvida. Está aí o Programa
Bolsa-Família. Mas V. Exª tem de sair do Governo, Luiz
Inácio. E este é o presente maior que eu quero lhe dar:
eu já fui Prefeito, eu já fui Governador. Luiz Inácio, está
perto. Eu conheço a descida. Não saia sem resgatar o
calote do Governo de Vossa Excelência.
Vossa Excelência não vai suportar andar na
rua, e os aposentados sofrendo, mas ainda terão
força para o chamar de caloteiro. Então, Luiz Inácio,
eu não lhe desejo um ex-Presidente caloteiro. Eu
desejo que Vossa Excelência continue amado e admirado. Só tem um caminho. Olha, é resgatar isso, e
vou ver até um e-mail, que eu não ia nem ler, mas já
que é para terminar com humor... Não sei se devo.
Não vou; não encontrei. Olha, os velhinhos aposentados estão se desesperando. Chegou aqui o e-mail
que está aqui. Aí, o Paim riu, eu ria... Ele diz assim:
“Olha, se nós não dermos jeito aqui no Senado, Senador Mão Santa...”.
Está aqui: “Mão Santa, se o problema não for
resolvido pelo bem, nós, aposentados, vamos afogar
esse sapo barbudo no brejo, de onde ele não devia
sair”.
Isso aqui é porque ele está exasperado. Eu estou
lendo porque é irônico. Mas não vamos, não. Nós vamos, eu tenho certeza, como Paim, porque ele disse.
Ele declarou que não vetaria se a Câmara aprovasse.
Então, vamos pressionar lá, na Câmara.
O Paim e nós estamos orgulhosos. Esta Casa
cumpriu com o seu dever!
Quero dizer, então, o seguinte: a nossa homenagem e a nossa solidariedade aos nossos idosos.
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O Governo ainda fez o seguinte, além dessa
maldade: fez o negócio dos empréstimos consignados. Muito dos nossos velhinhos, idosos, sem dinheiro para os óculos, com catarata, sem dinheiro para
pagar cirurgia de catarata, assinaram aquele negócio
e hoje estão descontando 40%. É o melhor negócio
para os banqueiros, porque já desconta lá antes de
receber.
Então, tenho certeza, ó Deus, ó Deus, ó Deus,
assim o Castro Alves disse: ‘ “Onde estás Deus que
não vês”, é o Navio Negreiro. Eu digo: ó Deus, ó Deus,
ilumina o nosso Presidente a resgatar essa nódoa que
envergonha a todos nós.
Não é do Luiz Inácio. Governo somos nós. Governo são estes instrumentos da democracia: Executivo,
Legislativo e Judiciário.
Poder é o povo que trabalha e paga a conta. E
muito mais respeito àqueles que já trabalharam e nós
estamos dando calote no seu devido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ao encerrar esta sessão, quero agradecer a todos os Senadores, àqueles que puderam ficar até este
momento, àqueles que saíram mais cedo.
Aqui, com muito carinho, agradeço ao Senador
Mão Santa, aqui conosco, ao Senador Mesquita Júnior,
ao Senador Mário Couto.
Permita-me aqui a galeria, à minha esquerda,
lotada, num certo momento, fiz homenagem a todos,
citando o Presidente da Cobap.
Agora, quero citar um sindicalista da ativa, para
que todos aqueles que estão na atividade lembrem que
o fator os atinge e reduz praticamente pela metade os
seus vencimentos. Cumprimento o Ricardo Nerbas,
que foi Presidente do Sintec e ainda é Diretor, inclusive da Federação em nível nacional. Ele é um dos que
incentiva muito um projeto chamado Cantando as Diferenças, que visa dar oportunidade para quem não
tem oportunidade, dar palco para quem não tem palco,
principalmente – e por que não citar neste momento –
para os aposentados e também pensionistas.
Agradeço aos senhores e às senhoras que sei
que acompanharam, nesta noite, nas suas casas, esse
debate em que ficou muito claro que a previdência não
é deficitária. Há condição, sim, de atender a todos os
aposentados e pensionistas.
Tenho certeza de que mais essa vigília não foi em
vão. Como disseram aqui, tanto o Senador Mesquita
Júnior como os Senadores Mão Santa e Mário Couto,
temos ainda uma grande esperança na sensibilidade
do Presidente Lula. Continuaremos mobilizados. Sabemos que se não houver mobilização, se não houver um
movimento de solidariedade a todos os Deputados, a
matéria poderá não ser votada lá. Os três projetos es-
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tão lá: tanto o que garante correção pelo mínimo como
aquele que manda atualizar pelo número de salários
mínimos da época da aposentadoria, que é esse de
hoje, e o fim do fator previdenciário.
O momento é este. Acredito muito na mobilização popular como forma democrática de pressão no
Legislativo e também no Executivo.
Quero agradecer muito todos os servidores desta
Casa, que ficaram até esta hora conosco dando estrutura para que esta sessão fosse transmitida para
todo o Brasil pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela
Agência Senado, pelo Jornal do Senado.
Alguém já disse e vou repetir: sempre vale a pena
quando a causa não é pequena. E há outra frase de
que gosto muito – e nós aqui vamos ter de, cada vez
mais, assimilar a responsabilidade –, que é aquela do
Pequeno Príncipe: Você é responsável por aqueles
que cativa. Sem sombra de dúvida, o Senado da República está cativando os aposentados e pensionistas
de todo o País como também os trabalhadores, porque
eles é que, no fim, terão o benefício de receber aquilo
a que teriam direito. E não estão recebendo.
A nossa responsabilidade é enorme – sabemos.
Mas tenho certeza de que não recuaremos. A esta altura da vida, todos aqui estamos chegando, próximos,
um pouco mais ou menos, dos 60 anos. Não tem por
que recuarmos. Continuaremos buscando o diálogo e
a negociação. Mas, com certeza, como disseram numa
plenária ontem, em relação aos aposentados: “Para
nós não haverá se a gente não resolver a questão dos
aposentados”. Não haverá Natal, porque será um Natal
triste para todos nós onde estivermos.
Com certeza, esta peleia, como diz o gaúcho,
vai até o fim. Senador Geraldo Mesquita Júnior, V. Exª
me disse: “Paim, tenho certeza de que você não vai
afrouxar o garrão”.
Pode ter certeza que não só eu, tenho certeza
que todos nós, os aposentados que estão aqui à minha esquerda, dirigentes sindicais, todos estão nos
assistindo neste País. Aqueles que estão lá em São
Paulo, na vigília, aqueles 300 aposentados e a Câmara de Vereadores. Tenho certeza que, no dia 2, este
movimento será muito mais amplo. Mas ele só tem um
objetivo: não é promover ninguém. Errei, é promover
sim. É para promover os aposentados, os pensionistas
e os assalariados deste País.
Esses não têm voz. Aqui no Senado, eles têm
palco e têm voz.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Flexa Ribeiro,
Cícero Lucena, Mário Couto, Romeu Tuma e Gerson
Camata enviaram discursos à Mesa, que serão publica-
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dos na forma do disposto no art. 203, combinado com
o inciso I e § 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna, neste momento, para fazer o registro da matéria intitulada “Analistas criticam
gafe de chanceler”, publicada pelo jornal O Globo, em
sua edição de 22 de julho do corrente.
A matéria destaca que ex-diplomatas brasileiros
e especialistas em relações internacionais criticaram
ontem a atrapalhada analogia do ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim, que comparou as táticas de
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negociação dos países ricos na Rodada de Doha às da
Alemanha nazista, citando Joseph Goebbels, ministro
da Propaganda do Terceiro Reich.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que a matéria acima citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer
o registro do artigo intitulado “Um tiro no pé de salto
alto”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo, em
sua edição de 29 de outubro de 2008.
O artigo do jornalista José Nêumanne, analisa o
resultado das eleições e ao contrario do que se tem
afirmado na mídia, na opinião do articulista, “nem Lula
foi o derrotado nem Serra o vencedor”. “De fato, o maior
dos vencedores foi o prefeito Gilberto Kassab (DEM),
que esmagou sua adversária, a ex-prefeita Marta Su-
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plicy (PT), sob uma avalanche impressionante, ao estabelecer uma vantagem de 1,3 milhão de votos sobre
ela, superando o feito de Serra quatro anos atrás.”
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o referido artigo passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer
o registro da matéria intitulada “Os olhos por trás do
GRAMPO”, publicada na revista IstoÉ, em sua edição
de 10 de setembro de 2008.
A matéria destaca como o agente Francisco Ambrósio do Nascimento, da ABIN, coordenou na Polícia
federal a equipe que fez a escuta de 18 senadores,
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26 deputados, ministros do governo e das mais altas
autoridades do Judiciário.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer
o registro do artigo intitulado “A maldição do petróleo”,
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo, de 31 de
agosto de 2008.
O artigo do ex-Ministro da Fazenda Mailson da
Nóbrega analisa as declarações da ministra-chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff, sobre as riquezas do présal. Rousseff declarou que “o Brasil não será vitima
da maldição do petróleo”, em referencia ao fato de os
países ricos em recursos naturais crescem menos que
os que não possuem recursos em abundancia. Dando
a entender que o petróleo extraído da camada de pré-
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sal não será desperdiçado. “Se, todavia vingarem as
propostas em curso, criação da Petrosal e mudanças
no marco regulatório, a ministra poderá ser desmentida pelos fatos.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, honrado com a concessão da medalha
do Bicentenário da Polícia Civil no Brasil, pelo ilustre Governador do Distrito Federal, Dr. José Roberto Arruda, e recebê-la com orgulho ao lado de meu
filho Dr. Romeu Tuma Jr., solicito dar como lido a
mensagem do Dr. Cleber Monteiro Fernandes – Diretor da Polícia Civil do DF, na ocasião da entrega
da medalha:
“Comemoramos 200 anos de criação
da Polícia Civil no Brasil, por ato do Príncipe
Regente Dom João VI, a 10 de maio de 1808,
quando foi instituída a Intendência Geral da
Polícia da Corte e do Estado do Brasil, cujo
primeiro titular foi o Desembargador Paulo Fernandes Viana. Dela se originaram as Polícias
Civis do Distrito Federal e Rio de Janeiro, bem
como a Polícia Federal.
Com a mudança da Capital do Brasil do
Rio de Janeiro para Brasília, em1960, foi criado
o Serviço de Polícia Metropolitana, vinculado
ao Departamento Federal de Segurança Pública, ao qual se integraram os membros da
Guarda Especial e do Departamento Regional
de Polícia de Brasília, daí originando-se as
Polícias Civil do DF e Federal.
São dois séculos de serviços prestados
à sociedade, em defesa dos direitos individuais e coletivos.
O vocábulo POLÍCIA procede do grego
politela, que originariamente traz o sentido de
organização política, sistema de governo e,
mesmo, governo. Assim, por sua derivação,
em amplo sentido, quer o vocábulo exprimir
a ordem pública, a disciplina política e a segurança pública, instituidas, primariamente,
como base política do próprio povo erigido
em Estado.
A Polícia, em seu conjunto, compreende
e significa a vigilância exercida pela autoridade
para manter a ordem e o bem-estar público em
todos os ramos dos serviços do Estado, e em
todas as partes e localidades, assegurando
os direitos coletivos e individuais.
Instituição permanente do Estado, a Polícia é indispensável ao exercício da cidadania. Desde os primórdios, os cidadãos foram
chamados à árdua tarefa de manter a ordem
pública e garantir a paz social.
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A função policial tem as mais altas e longínquas origens. Encontramo-la descrita pelos
egípcios e hebreus, povos que alcançaram o
maior grau de civilização na fase primaveril da
história da humanidade.
Muito antes de Aristóteles, em 3.200 a.C,
Menés – um dos primeiros faraós – declarava ser a polícia o principal e maior bem de
um povo.
Moisés, ao atravessar o deserto com os
hebreus em busca da Terra Prometida, organizou grupos de policiais denominados Sar
Pelek, ou inspetores de quarteirão, para cuidar
das pessoas e dos víveres.
E em 1791, a Assembléia Nacional Francesa definia a missão da policia como aquela
que deve preceder a ação da justiça, sendo “a
vigilância o seu principal caráter e a sociedade,
considerada em massa, o objetivo essencial
da solicitude”.
A prática policial é tão antiga quanto a
prática judiciária. Polícia é em essência e por
extensão, justiça. Como definiu Ruy Barbosa,
a ação da policia ‘corresponde à declaração
proibitiva da lei: previne a policia o que a lei
veda. É norma reguladora da ordem, inimiga
do malfeitor, protetora do honesto, advertência e defesa, prevenção e auxílio, repressão
e castigo”.
É, acima de tudo, cidadania e dedicação
à justiça dos justos.
A missão da PCDF é promover a Segurança Pública por meio da apuração de delitos, da elaboração de procedimentos formais
destinados à ação penal e da adoção de ações
técnico-policiais, com a preservação dos direitos e garantias individuais.
Para isso, investe com prioridade na dignidade profissional e capacitação dos seus
quadros, no Brasil e no exterior; em estrutura
adequada à sua missão, por meio da Academia de Policia, da Corregedoria Geral e dos
departamentos e unidades a eles vinculados;
e na aquisição de novas e modernas tecnologias, aplicadas especialmente na área de
Inteligência, para o controle e combate ao
crime organizado.
A Polícia Civil do Distrito Federal tem
200 anos de história e está cada vez mais
renovada, porque trabalha o presente preparando o futuro, sem esquecer as lições do
passado.
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Aos que começaram tudo, aos que fazem
o presente e aos que estão chegando para
palmilhar os caminhos do futuro, fica a lição
de que cada pedra assentada no batente da
história é um pedaço de nós, um voto de fé e
esperança.
Polícia Civil do Distrito Federal, 200 anos
a serviço da sociedade, guardiã da paz e da
cidadania!”
HISTÓRICO ALUSIVO À MEDALHA DO
BICENTENÁRIO DA POLÍCIA CIVIL DO DF
INTENDENTE PAULO FERNANDES VIANA.
A medalha do bicentenário da Policia
Civil do Df intendente Paulo Fernandes Viana
foi instituída por meio do Decreto n0 29.029,
de 13 de maio de 2008, em comemoração
aos 200 anos da Policia Civil do Distrito Federal, e destina-se a agraciar os integrantes
das carreiras de policial civil, de delegado de
policia e de apoio á atividade policial que tenham se destacado no desempenho de suas
atividades.
Muito obrigado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs Senadores, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres anunciou no final do mês passado que o
Brasil atingiu a marca de 1 milhão de caminhoneiros
autônomos. Ao mesmo tempo, constatou que a idade
média da frota que roda nas mãos desses motoristas
é de 21 anos. É um problema que vem se agravando
ao longo dos anos: em 2004, a idade média era de 17
anos e meio, e 76 por cento da frota tinham mais de
10 anos.
Uma reportagem do Jornal Nacional mostrou
caminhões antigos que trafegam pelas estradas sem
tampa de combustível, com cadeado no lugar da maçaneta da porta, com pneus carecas, veículos que
não passam por uma revisão há 10 anos. O envelhecimento, além de reduzir a segurança nas estradas,
diminui a produtividade do transporte, pois esses caminhões trafegam em velocidades baixas e estão sujeitos a paradas freqüentes, em função de problemas
mecânicos.
Engenheiros de segurança enfatizam que, nos
caminhões, é fundamental o bom funcionamento de
6 itens: sistema de iluminação e sinalização, pneus,
sistema de direção, freios, suspensão e engate de
carga. Infelizmente, o Brasil não possui sistemas de
vistoria da parte mecânica desses veículos. No Rio
de Janeiro, o único Estado que faz vistoria, apenas
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itens básicos, como luzes, limpadores de pára-brisa e
emissão de gases são testados, uma vez por ano. Nas
estradas, a Polícia Rodoviária Federal limita-se a fazer
inspeções visuais, incapazes de avaliar as condições
de segurança dos caminhões.
Uma frota cada vez maior de veículos inseguros
e poluentes circulará por nossas estradas, que já oferecem riscos devido à má conservação, se não forem
tomadas providências que facilitem, para os caminhoneiros autônomos, a troca de seus caminhões por outros mais novos.
Existem opções de financiamento, como o Procaminhoneiro, Programa de Financiamento a Caminhoneiros, do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, que começou a operar em 2006
e teve seu prazo de vigência prorrogado até o final de
2009. Ele financia caminhões novos em até 7 anos, e
usados em até 6 anos.
O Programa enfrenta, contudo, resistências dos
autônomos, que temem assumir dívidas de longo prazo
e se queixam das exigências burocráticas para candidatar-se ao financiamento. A maioria diz que sua renda
líquida equivale ao valor da prestação que pagariam
por um veículo novo, devido aos altos preços do combustível e dos pedágios, aos danos que os caminhões
sofrem por causa das péssimas condições das estradas e ao baixo valor do frete. Uma carreta completa
com capacidade de transporte de até 27 toneladas
custa em média 300 mil reais, e um caminhão truck
que carrega 14 toneladas, 180 mil reais. Para rodar,
uma carreta usa 18 pneus, e cada um deles custa em
torno de R$700,00.
Enfim, algo precisa ser feito para retirar de circulação pelo menos parte dessa frota envelhecida. Além
de impedirem que seus proprietários possam conseguir fretes a preços melhores, os caminhões antigos
constituem um fator de risco que não podemos desprezar, num país que já se notabiliza pelo alto número
de acidentes nas estradas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência lembra as Sras. e os Srs. Senadores que está convocada sessão conjunta solene do
Congresso Nacional a realizar-se amanhã, quinta-feira,
dia 27, às 10 horas, no Plenário do Senado Federal,
destinada a comemorar o Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra a Mulher.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Sras. e os Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte:
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe
sobre as operações de redesconto pelo Banco
Central do Brasil, autoriza a emissão da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 442, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
20.11.2008)
Prazo final: 4.12.2008
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista
Técnico e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sobre
a transformação de cargos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de
2004, para adaptar os quantitativos de cargos
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo
isolado de provimento efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever
a fórmula de pagamento de cargo em comissão ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003.
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Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
(Sobrestando a pauta a partir de
17/10/2008)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º da Constituição Federal)
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
o Regime de Tributação Unificada – RTU na
importação, por via terrestre, de mercadorias
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sacoleiro).
O PLC nº 27, de 2008, tramitou em regime de urgência constitucional (art. 64, § 1º
– CF), de 24/03 a 01/07/08, quando foi aprovada a Mensagem nº 460, de 2008, de retirada da urgência.
O prazo de apresentação de emendas,
nos termos do art. 375, I, do Regimento Interno,
transcorreu no período de 25 a 31/03/08.
A matéria volta a tramitar em regime
de urgência constitucional (art. 64, § 1º –
CF), nos termos da Mensagem nº 200, de
2008, do Presidente da República, lida em
6/10/2008.
Dependendo da leitura do parecer da
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul.
Dependendo de parecer da CCJ, CRE
e CAE.
(Sobrestando a pauta a partir de
21/11/2008)
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.125, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
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que aprova a programação monetária relativa
ao quarto trimestre de 2008.
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Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

5

8

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 30, DE
2008 (PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 443, DE 2008)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica
Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem participação em instituições financeiras
sediadas no Brasil; altera as Leis nºs 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de
abril de 2004, e 11.774, de 17 de setembro de
2008; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 443, de 2008).
Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.

6

9

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos
à República de Cuba, à República do Haiti, à
República de Honduras e à Jamaica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.12.2008)
Prazo final: 7.2.2009
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
Constituição Federal, para estabelecer o voto
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aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo
como primeiro signatário o Senador Paulo Paim,
que inclui o art. 50A e altera os arts. 52, 55 e
66, da Constituição Federal, para estabelecer
o voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta)
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro,
favorável, com Subemenda, que oferece.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição
Federal (determina o voto aberto para a perda
de mandato de Deputados e Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
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13
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 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.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres,
favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das
demais matérias que tramitam em conjunto,
com votos contrários dos Senadores Sibá
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado,
do Senador Aloizio Mercadante e da Senadora Patrícia Saboya.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Romero Jucá, que altera a redação do art. 228 da Constituição
Federal.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
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18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade
penal, nas condições que estabelece.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Magno Malta, que inclui
parágrafo único no artigo 228, da Constituição Federal, para considerar penalmente
imputáveis os maiores de treze anos que
tenham praticado crimes definidos como
hediondos.
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
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21

24

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
6, de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971 (dispõe sobre a administração e o conselho fiscal das sociedades
cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001,
na Casa de origem, do Deputado José Roberto Batochio), que acrescenta dispositivo à Lei
n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB. (prescrição em
cinco anos de ação de prestação de contas do
advogado para o seu cliente, ou de terceiros
por conta dele).
Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem, do Deputado Luciano
Zica), que altera a Lei nº 10.334, de 19 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fabricação e comercialização de lâmpadas incandescentes para uso
em tensões de valor igual ou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e dá
outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que veda a exigência de carta de fiança aos
candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, na
Casa de origem, do Deputado Wasny de Roure),
que modifica o inciso II do caput do art. 44 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe
sobre o aproveitamento de matérias cursadas
em seminários de filosofia ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Geraldo Resende), que altera o § 2º do art. 12 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência
à saúde (acrescenta o planejamento familiar
nos casos de cobertura dos planos ou seguros
privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
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Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros),
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as
normas técnicas como obras protegidas pela
legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação aos
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a
autenticidade de peças oferecidas para prova
no processo trabalhista e sobre o cabimento de
recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas
relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº
819/2003, na Casa de origem, do Deputado Sandes Júnior), que denomina “Rodovia
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
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entre a cidade de Cáceres-MT e a fronteira
com a Venezuela.
Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável,
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003,
na Casa de origem, do Deputado Davi Alcolumbre), que denomina “Aeroporto Internacional de Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”,
o aeroporto da cidade de Macapá, Estado
do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2008 (nº 6.981/2006,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita para o
projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 de
junho de 2005.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.021 e
1.022, de 2008, das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador
Inácio Arruda, e de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
33
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº
518/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento Recíproco de Carteiras
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de
setembro de 2007.
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Parecer favorável, sob nº 1.039, de
2008, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador César
Borges.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – Desmanche, que altera a redação
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo
único, passando-o para § 1º e acrescenta os
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda,
os arts. 126-A e 126-B.
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Gerson Camata, favorável ao Projeto com a Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta, e contrário ao Projeto de
Lei do Senado nº 306, de 2003, que tramita
em conjunto.
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36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, fichas ou registros
por período superior a cinco anos.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH
(Substitutivo), que oferece.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
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2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 9, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria
do Senador Flávio Arns, que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de
qualidade da oferta de educação escolar para
crianças de cinco e seis anos de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que al-
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tera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, para introduzir critérios
relacionados com as mudanças climáticas globais no processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão
de gases de efeito estufa).
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
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45
PARECER Nº 106, DE 2008
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.
46
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 778, de 2007, de autoria da Senadora Kátia
Abreu, solicitando a remessa do Projeto de Lei do
Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez que o prazo na
Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. (Fixação e ajuste dos parâmetros,
índices e indicadores de produtividade.)
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– MG, pela falta de ética e compromisso moral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares
contra homens que agrediram ou ameaçaram
suas companheiras.
Parecer favorável, sob nº 618, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
49
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Senador
Eduardo Azeredo, em razão de correspondência por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política
Externa do Presidente da República, relativa
ao pronunciamento do Senador na sessão do
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mudança de opinião do Presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC).
50

47
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
48
REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de congratulação ao governo
colombiano, aos familiares e ao povo colombiano pela libertação da ex-senadora e excandidata presidencial Ingrid Betancourt, de
onze militares colombianos e três soldados
americanos, que estavam em poder das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc),
e que este acontecimento seja utilizado como
marco para o estabelecimento de um processo
de paz e resolução pacífica do conflito armado
vivenciado pelo país irmão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à 1 hora e 24 minutos)
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Ata da 225ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 27 de novembro de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Alvaro Dias e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 19 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inscreva-me,
por obséquio, para falar pela Liderança da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª fica inscrito para falar pela Liderança da Minoria, em primeiro lugar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Se V. Exª desejar, pode fazer uso da palavra. (Pausa.)
Então, Senador Mão Santa, V. Exª pode fazer uso
da palavra, já que os primeiros oradores inscritos não
se encontram presentes. Se V. Exª desejar.
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Estou
inscrito para falar depois.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O Senador Valdir Raupp falará mais tarde.
Com a palavra, então, o Senador Mão Santa, que
terá o privilégio de abrir a sessão desta quinta-feira.
Hoje, vamos ser bastante generosos com o tempo, para retribuir a generosidade de V. Exª em tantas
oportunidades.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Alvaro Dias, que preside esta sessão do Senado da
República de 27 de novembro de 2008, parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros que assistem
à sessão aqui, no Plenário do Senado, e os que assistem pelo sistema de comunicação do Senado, TV
Senado, Rádio Senado AM e FM, e os que nos acompanham pelo Jornal do Senado, diário, semanário, e
pela Voz do Brasil.
Senador Mário Couto, hoje houve uma reunião
aqui sobre o Dia de Combate à Violência contra as
Mulheres, a que assisti. Quero dizer, então, que havia
uma Delegada do Piauí aqui presente, Vilma. E eles
especificaram: era contra a mulher.
Senador Mário Couto, lá quando Cristo nasceu,
aquele Senador romano bradou: “pares cum paribus
facillime congregantur”, violência gera violência.
O Senador Mário Couto tem demonstrado que a
violência campeia no seu Estado. Ele chegou a dizer
que o Estado do Pará merece ser o campeão do Brasil
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de violência. Então, a violência é homem, é mulher, é
tudo e tudo. Nós teríamos que voltar a Cícero, “pares
cum paribus facillime congregantur”.
Mas o momento é válido. Exaltaram hoje, aqui,
a Lei Maria da Penha. Temos que entender que, depois de Cícero, outro italiano andava no mundo com
uma bandeira: “Paz e bem”. Francisco, em um de seus
versos, disse: “Onde tiver ódio que eu leve o amor”. E
a violência aumenta no Brasil. O Mário Couto trouxe
dados horripilantes. Ontem, Pedro Simon lançou um
livro: Reflexões para o Século XXI. No primeiro capítulo, dissertando, escrevendo e recordando todas as
violências a que nós assistimos ao longo dos últimos
anos a mulheres, homens, velhinhos e crianças.
E atentai bem: esse Fernando Henrique Cardoso
é um estadista. Eu vi, eu assisti, quase na transição, a
ele dando uma entrevista. Mário Couto, ele advertia o
nosso Presidente Luiz Inácio. Ninguém pode dizer que
naquela transição o Brasil agigantou-se. Ninguém. Foi
uma transição civilizada, e eu vi. Eu digo como Gonçalves Dias dizia em I-Juca Pirama: “Meninos, eu vi”.
Ele dizia ao Presidente Luiz Inácio que o problema mais grave que ele iria enfrentar era a violência. E
advertia. E o Presidente Luiz Inácio, por sua inexperiência, não levou isso a sério. E eis que ela se proliferou, irradiou-se, exacerbou-se. Nós não vivemos – e
adentra a paz: Paim – numa sociedade civilizada. Nós
vivemos numa barbárie. Quem é culpado? O povo?
Não, o Governo. O Governo pensou que, montando a
maior máquina publicitária da história do mundo, estaria
livre. Nem Hitler o fez, com seu publicitário Goebbels,
que afirmava e tinha a convicção de que uma mentira
repetida se tornaria verdade. Goebbels fazia assim,
exemplificando, Valdir Raupp: quando Hitler saia com
três mil soldados, ele dizia: “Lá vai Hitler com dez mil
soldados”. Wellington Salgado, e assim foi. Mas era
naquele tempo.
Instalou-se neste País uma máquina publicitária
de mentiras, em que se falsifica todos os dados, todos,
todos. A Unesco explode sobre a educação. Neste ano,
Wellington Salgado – V. Exª que viu o sonho da mãe
de V. Exª, professora, investiu e acreditou na educação
–, caro Renan, a verdade verdadeira é que o Brasil,
de 76º lugar, passou para quatro pontos atrás, para o
80º, em 120 países.
Olha, é tão humilhante! Nós estamos atrás da
Bolívia. Quem ia acreditar? Do Paraguai. Do Equador.
É a Unesco. Foi publicado no O Estado de S.Paulo.
É resultado da Unesco, não adianta. E essa é a realidade. Atentai bem. E é geral.
Eu fiz uma pergunta ao Cristovam Buarque, o
ícone maior, o sonhador da educação. Quis ele mudar
a Bandeira. Diz que tem “Ordem e Progresso”, esse
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lema positivista, inspirado por Augusto Comte e Benjamin Constant. Aliás, era “Amor, Ordem e Progresso”,
esse era o lema positivista de Augusto Comte, francês,
a influência. Ter o amor como princípio, a ordem como
meio e o progresso como fim. Tiraram o amor. Acharam, naquele tempo, que isso era um negócio meio
feminino. É até bom o amor, mas tiraram. E Cristovam
disse que deviam colocar na Bandeira: “Educação é
Progresso”.
Mas, Wellington Salgado, aí eu perguntei ao Cristovam: “Cristovam, você já conhece a Grécia?” Para
ver como é a realidade do País. “Não, não conheço.”
Então, Cristovam, V. Exª vê que estamos muito atrasados. V. Exª, que é o símbolo maior...
E eu quero dizer, Wellington Salgado: ô Luiz Inácio, o Boris Casoy, no tempo em que ele podia falar,
ele dizia: “Isto é uma vergonha”. Aqui está o programa
de educação na Grécia. Líder Renan, cinco séculos
antes de Cristo andar neste mundo, 500 anos antes
de Cristo, Luiz Inácio, já tinha governante, não é nunca antes não. Péricles lançou um programa lá, Alvaro
Dias, o Paideia. Se fosse lá no Piauí hoje...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Paideia no
Piauí. No Nordeste, a gente poderia chamar até de pai
d’égua, é uma coisa boa, positiva e forte.
Atentai bem, Wellington: 500 anos antes de Cristo.
Olha a que o grego era submetido na educação. Então,
eles dizem o seguinte:
A acuidade nacional, a precisão gramatical e a maestria na oratória eram as virtudes
mais importantes do novo Homem ideal. A
formação adequada da personalidade de um
homem para uma boa participação na vida
da pólis exigia uma excelente formação nas
diversas artes e ciências, e assim foi criada a
paideia – o clássico sistema grego de instrução e educação, que incluía Ginástica, Gramática, Retórica, Poesia, Música, Matemática,
Geografia, História Natural, Astronomia e Ciências Físicas, História da Sociedade, Ética e
Filosofia – enfim, todo um curso pedagógico
necessário para produzir o cidadão completo,
plenamente instruído.
Isso, 500 anos de Cristo. Senador Wellington Salgado, que dedicou sua vida, assim como sua família,
à educação. O Enem fez um teste, só com português
e matemática. O Brasil foi um pau. O único lugar que
passou mesmo foi aqui em Brasília, esta ilha de recurso, de progresso, de desenvolvimento, que tirou seis.
O resto tudo foi abaixo, foi quatro, foi três, foi dois. E
só português e matemática.
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O meu Piauí, que está com o PT... Olhe que lá não
tem esse terremoto, esse aguaceiro de Santa Catarina.
Lá nunca teve isso não, mas teve a desgraça do PT,
que entrou lá. É um bicho. Aí, temos 78 cidades sem
uma biblioteca. Todo mundo sabe que Alexandre fez,
em Alexandria, a melhor biblioteca do mundo.
Setenta e oito cidades. Ô Mário Couto, dos vinte
e sete, só Alagoas. Ô Renan, olhe aí o Brasil! Alagoas
salvou o Piauí, tirou o vigésimo sétimo lugar, e nós, o
vigésimo sexto.
O Governador do PT foi buscar as escolas privadas, como Dom Barreto, que tirou o primeiro lugar
no Brasil, para dar uma média, para ficar no vigésimo.
Essa é a mentira do PT, que se irradiou. Eles maquiam, maquiam, maquiam. Essa é a realidade que
nós vivemos hoje.
No estudo da Unesco, perdemos quatro classificações: de 76 para 80. Perdemos da Bolívia e do Paraguai. É uma vergonha!
Com a palavra, o Senador e educador Wellington Salgado.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Senador Mão Santa, só queria fazer uma colocação. Observava V. Exª na tribuna. Durante a nossa
virada de noite, no apoio à legislação pelos aposentados, nosso querido Mário Couto, Senador pelo Pará,
recebendo uma quantidade imensa de e-mails, um deles chamava V. Exª de “o poeta da tribuna”. Realmente,
aqui, observando V. Exª, isso não saía da minha cabeça.
Acho que V. Exª tem de ser lembrado no Senado como
“o poeta da tribuna”. A partir de hoje, só vou referir-me
a V. Exª como “o poeta da tribuna”. E isso não é criação
minha, não. É criação de um dos eleitores do Senador
Mário Couto, que está do meu lado. Estava num dos emails que ele estava respondendo. Observando V. Exª
falar, não saía da minha cabeça: é “o poeta da tribuna”.
Então, eu tinha de fazer essa colocação. E, toda vez
em que me referir a V. Exª, vou chamá-lo de o “poeta
da tribuna”. Só isso que queria falar.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas acontece
que nasci no tempo errado, porque, de poeta mesmo,
gostei de Olavo Bilac, que disse: “Criança! Não verás
nenhum país como este”. Vou ter de deixar, porque
não posso dizer isto para as minhas crianças: “Criança! Não verás nenhum país como este!/ Olha que céu!
Que mar! Que rios! Que floresta!” Não verás Não verás
tanta desgraça como atualmente.
Mas, enfim, Renan, isso é uma barbárie. V. Exª
foi extraordinário Ministro da Justiça. E sou agradecido.
Mas eu governava o Piauí e saía, todo domingo eu ia
para a praia – você conhece –, para fazer o cooper.
Então, todo domingo eu ia. Ninguém gosta de andar
com um homem de lado, não é? Então, o Governador
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tem aquela segurança. Eu acordava de madrugada e
saía a pé, sozinho, uns dez quilômetros, lá da Praia do
Coqueiro para o Atalaia. Todo mundo sabia, e nunca
houve nada. Olha, foi outro dia. E saía, às vezes, às
onze horas da noite, do Palácio de Teresina, e andava
dez quilômetros. Isso foi outro dia.
Agora, Renan, essa violência se irradiou tanto,
que, lá no meu Piauí, outro dia morreu um amigo. Às
cinco horas, digo: vou ao velório. É tradição do nordestino a sentinela, o velório; rezar lá para o finado, em
solidariedade. Aí, quando cheguei com Adalgisinha lá,
dissemos: “Cadê?” “Não, nós enterramos às seis horas.”
“Mas morreu às cinco”. Disseram: “Não, porque aqui do
lado foram fazer velório, vieram os bandidos, roubaram
até o sapato do defunto, e não sei quê.”
Ô Renan, essa violência não existia, quando V.
Exª era Ministro da Justiça. Eu dou o testemunho, que
eu saía do Palácio às onze horas da noite e andava
dez quilômetros nas ruas, variava o caminho. Hoje é
impossível! E ocorreu foi nesse Governo. Simplesmente por falta de saber.
Acredito em Deus; acredito no amor; acredito no
estudo, que leva à sabedoria, e no Livro de Deus, que
disse que vale mais do que ouro e prata; acredito no
trabalho. Deus disse: “Comerás o pão com o suor do
teu rosto” – é uma mensagem de Deus aos governantes, para que busquem o trabalho. O apóstolo Paulo,
mais duro: “Quem não trabalha não merece ganhar
para comer”. Essas são minhas crenças. Mas o que
quero dizer é o seguinte: aí está o País, é uma barbárie, ô Renan.
Renan, não vou falar na Suíça, na Suécia, na França, na Itália, na Inglaterra; bem aí, em Buenos Aires,
pode-se andar, de madrugada, com a namorada. Vocês,
velhinhos, andando de trem, à uma, às duas horas da
madrugada, casal de 90 anos, bem aí no Uruguai, no
Chile, e aqui, não. Aqui, é essa violência. Então, o que
queríamos dizer é que isso tudo é porque esse Governo não fez, como Péricles, 500 a.C., um programa
Paidéia para a valorização da educação.
Como eu poderia ser poeta, Wellington Salgado?
Um País como este, em que uma professora, para
ganhar dois salários mínimos, liminar, Justiça e Governador. Como? Estão mal-educados, a sociedade
é uma barbárie.
No passado bem remoto, ó Luiz Inácio, é verdade, nós íamos buscar as namoradas, as esposas nas
escolas normais. Era uma festa! Lembra-se, Alvaro
Dias? O Romeu Tuma ainda hoje canta a esposa dele,
com a farda azul e branca.
Mário Couto, eram todas alegres, satisfeitas, sorridentes. Eu peguei a Adalgisinha lá, saindo de uma
escola normal. E estavam quase todas com um fus-
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quinha, com carro. Não estou fazendo história de 500
anos do Brasil: é história recente.
V. Exª se lembra, Renan, das professorinhas
lindas, sorridentes, alegres, felizes, cheirosas, perfumadas, quase todas de fusquinha? Hoje elas pedem
dois salários, e é liminar contra, é Governador. Dois
salários mínimos!
E aí me interrogo: e essas medidas provisórias,
por que não as colocam? Castello Branco, eu era médico em 1967, estudava cirurgia e via as enfermeiras
exultantes no Rio de Janeiro. O que foi? Um decreto-lei,
era a medida provisória, melhor. A enfermeira ganha
seis salários mínimos. E, agora, neste Governo de Luiz
Inácio, as professorinhas estão humilhadas.
Cristovam Buarque é humilhado com um telefonema que o despede; luta, luta, vai às Comissões, faz
uma lei boa e justa, o Congresso vota, e a liminar é
contra, e ninguém paga dois salários mínimos para o
professor. E aqui vi, Renan, passarem, ligeira e vergonhosamente, os salários de R$30 mil. Ó Renan, chegou a hora de termos valia; e, nos países civilizados e
organizados, a diferença do maior para o menor é de
10, 12. Aqui, agiganta-se.
Mas o que queria dizer é que é só mentira, mentira, mentira. Lá no Piauí, o Governador, que representa
o PT, dizia que iria construir cinco hidroelétricas. Olha,
lá há uma hidroelétrica pela metade. Faltam eclusas
para o rio ser navegável. Inspirada por Juscelino e terminada por Castello Branco e Cesar Cals: ele disse
que ia fazer cinco, dois aeroportos internacionais. Goiás
não tem nenhum, mas enche tudo quanto é jornal de
televisão, não adianta. Dois! Dois!
Ele foi agora para a Itália e disse que ia trazer
avião internacional. Na Parnaíba, que sempre teve
avião, desde que eu era menino, não há nem teco-teco.
Lá em São Raimundo Nonato, quando fui pela última
vez, havia dois jumentos na pista. Quanto à ferrovia,
eu vi o Presidente, eu vi o Governador, o Prefeito e
Alberto Silva. Por isso que votaram; enganaram o velhinho. Ninguém tem culpa. Todos estamos sujeitos a
sermos enganados pela mentira como aquela de que
iam colocar os trens para funcionar, Parnaíba/ Luís
Correia, em dois meses, Parnaíba/Teresina, em quatro
meses; não trocaram um dormente.
E agora, está nas páginas o pré-sal – para desviar.
Último lugar que tirou em número de bibliotecas, na
educação, na corrupção, nas obras embargadas. O que
estranho, o que estranho, ô Mário Couto, é que falam
de um bocado de governador que está jogando, mas
a maior corrupção foi no Piauí. Ele foi condenado lá, e
aqui o Ministério Público, a Procuradoria-Geral sentou
em cima porque ele é do PT. Todo mundo sabe, V. Exª
sabe que lá se instalou Luz para Todos, a Gautama
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que se instalou lá; quase vinte telefonemas gravados e
não sai na lista, porque está com manto protetor do PT.
Desses todos governadores, foi condenado por carteira de motorista distribuída como bombons na véspera
da eleição. Mandaram pagar uma multa. Quando é do
outro partido, cassam. Este é o Brasil em que vivemos.
Entendeu, Mário Couto?
O do Piauí, tem denúncias; ele foi condenado.
Se ele foi multado é porque reconheceram os crimes,
o abuso do poder nas eleições. Mas está parado. Os
outros andam. Cassaram um porque não é do Partido
dos Trabalhadores.
Mas esse é o país em que vivemos. Mas, de
quando em quando, é mais fácil tapar o sol com uma
peneira do que esconder a verdade. E um jornalista,
que anda até por aqui, Mauro Sampaio, de família de
políticos, filho do velho Themístocles Sampaio, ele estoura aqui: “Gado do Piauí diminui 5,5%; a maior queda
do Nordeste” – Mauro Sampaio. Dá os números, um
jornalista. Então, não adianta. Eu tinha denunciado
aqui. Ô, Renan, V. Exª, que é um criador do Nordeste,
me diga quanto é o novilho em Alagoas?
Lá no Piauí custa R$280,00. Nos outros Estados,
R$600,00; no Paraná, R$800,00. Isso devido à aftosa.
Lá é risco desconhecido. Está aqui o resultado. Eu tinha ido ao nosso Ministro Reinhold Sthephanes. Está
aqui, ligado ao Governo. Ele é jornalista do Senado.
Ele tem na Internet um jornal: “Gado do Piauí diminui
5%; a maior queda do Nordeste”.
Mário Couto, V. Exª fez um gol: a violência. Esse
é o quarto: o Governador do Piauí ganha quatro vezes, quatro gols, em que eu mostro que somos o pior
Estado. E V. Exª fez um.
Então, o Piauí partiu na frente em desgoverno
do PT.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Obrigado, Senador Mão Santa.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Renan Calheiros. Logo a seguir, o Senador
Gilvam Borges, como orador inscrito.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente, Senador Alvaro Dias,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, nenhuma obra
no Brasil dramatizou e traduziu melhor a realidade do
verdadeiro interior do País que Vidas Secas.
Agora, em 2008, o quarto e último livro do grande mestre Graciliano Ramos completou 70 anos. Já
vendeu mais de 1,5 milhão de cópias e está na 106ª
edição.
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Esse alagoano, Sr. Presidente, de Quebrangulo
representa o estilo regionalista da literatura nacional
e descreve, com precisão inigualável, a dura vida dos
sertanejos.
Quase ao mesmo tempo em que nascia Vidas
Secas, tinha início um processo que está mudando
até hoje – e, acredito, para sempre – o interior não
somente do Nordeste, mas mudando para sempre o
interior de todo o País. Refiro-me à interiorização do
ensino público superior, que recoloca, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, o Brasil nos trilhos do século XXI ao
estender esse nível de educação também às massas
menos favorecidas.
Na década de 90, a proporção de jovens entre
20 e 24 anos que ingressava no ensino superior correspondia a 11%, conferindo ao Brasil o 17º lugar entre os países latino-americanos, superando apenas
Nicarágua e Honduras.
Num dos estudos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, observou-se que, no ensino superior, estudantes
oriundos de famílias com renda de até seis salários
mínimos representavam 12% dos matriculados em
instituições privadas e 11% em instituições públicas.
Tanto no setor privado, quanto no setor público,
a proporção de estudantes oriundos de famílias com
renda acima de 10 salários mínimos ultrapassava os
60%. Felizmente, Sr. Presidente, nos últimos anos, essa
realidade está mudando, está mudando para melhor.
O próprio Presidente da República, Presidente
Lula, tem se dedicado ao Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – o Reuni, criado em 2007. Aliás, o programa
foi inspirado, em boa parte, no Plano de Expansão da
Universidade Federal de Alagoas, concebido por técnicos da Universidade Federal do nosso Estado.
O Presidente Lula, Sr. Presidente, fez questão de
lançar pessoalmente a pedra fundamental do campus
da Universidade Federal de Arapiraca, inaugurado em
2006, e que hoje conta com mais de 1.700 alunos. E
disse, acertadamente, naquela oportunidade, que não
é o jovem que tem de ficar perambulando o Brasil atrás
da universidade. É a universidade que tem de ir atrás
do brasileiro, tem de ir aonde o jovem está.
O último ranking das universidades revela que
o Presidente está certo ao levar ao interior o ensino
superior. Das dez primeiras universidades em qualidade de ensino, quatro são interioranas. Nenhuma, Sr.
Presidente, nenhuma, querido Senador Mão Santa,
ainda do Nordeste, mas eu tenho absoluta convicção
de que nós chegaremos lá.
Também o Ministro da Educação, Fernando Haddad – que tem batalhado com afinco e competência
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pelo programa –, diz que a rede federal estará instalada em 188 cidades até 2010.
O Brasil somente, Sr. Presidente, dará um salto
de qualidade – já disse isto e já ouvi V. Exª dizer isto
também – se nós cuidamos da educação dos brasileiros. Por isso, fiquei extremamente sensibilizado com
o convite feito pela Reitora da Universidade Federal
de Alagoas, Professora Ana Dayse, para participar da
solenidade de lançamento da pedra fundamental do
Campus Sertão, em Delmiro Gouveia, nesta quintafeira. Infelizmente, Sr. Presidente Alvaro Dias, nesta
quinta-feira, compromissos pessoais me retiveram
aqui em Brasília, mas faço questão de registrar o meu
apreço pelo trabalho da Reitora, uma pessoa que, sem
dúvida nenhuma, está revolucionando o ensino superior em Alagoas.
Quero, ainda, nessas poucas palavras e nesses
poucos minutos que me restam, parabenizar o meu
querido amigo, o Prefeito de Delmiro Gouveia, Erivaldo
Bezerra Sandes, o nosso querido Valdo Sandes, que,
com o esforço da Prefeitura Municipal, ajuda a Universidade Federal de Alagoas a levar para os estudantes
de Delmiro Gouveia o ensino universitário superior.
Quero também abraçar o prefeito eleito de Delmiro
Gouveia, o meu amigo Luiz Carlos Costa, o Lula, e a
sua Vice-Prefeita, Ziane Costa, do PMDB. Tenho absoluta convicção de que eles farão um trabalho brilhante
novamente lá na cidade de Delmiro Gouveia.
Quero dizer que, no Orçamento de 2009, estão
previstos recursos para a construção do campus de
Delmiro Gouveia e do pólo universitário de Santana
do Ipanema. A estimativa é que o primeiro vestibular
seja realizado no final do ano de 2009 e início do ano
letivo em 2010. Temos mantido entendimentos com o
Ministro da Educação e com o Ministro José Múcio, e
vou conversar também com o Ministro Paulo Bernardo,
para que possamos empenhar parte desses recursos
até 31 de dezembro deste ano. Assim, Sr. Presidente,
serão implantados novos cursos, havendo um crescimento de 42% no número de vagas diurnas e 73% no
número de vagas noturnas.
Hoje eu já havia dito e quero mencionar novamente: 72% dos estudantes de Alagoas residem no
interior. É importante levar a Universidade Federal para
o interior, porque, como sabemos, a distância dificulta
a possibilidade de fazer um curso superior. A criação
do campus em Delmiro Gouveia é muito importante,
é fundamental para o desenvolvimento e a melhor estruturação dos investimentos em Alagoas.
Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade
para dizer que ainda aguardamos a implantação de
campus da Universidade Federal de Alagoas em Porto Calvo, na região norte do nosso Estado e na Zona
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da Mata de Alagoas, especialmente no Município de
União dos Palmares.
Como V. Exª sabe, Alagoas é uma terra de belezas e de um povo acolhedor e trabalhador. Nós temos
certeza de que, com a união de todos e com o fortalecimento da educação, conseguiremos superar todas
as dificuldades do nosso Estado.
Antes de encerrar, queria manifestar, daqui da
tribuna, a minha solidariedade ao povo catarinense,
que ainda luta para superar as conseqüências de uma
verdadeira catástrofe natural. Às famílias que perderam
os seus entes queridos e amigos, os meus sentimentos;
ao Governador e companheiro de partido, Governador
Luiz Henrique, aos Senadores de Santa Catarina, o
meu apoio incondicional neste momento difícil.
Sr. Presidente, já estou encerrando, mas também
quero agradecer à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania da Casa, que aprovou uma emenda de
plenário, do Senador Marconi Perillo, à PEC nº 60, de
minha autoria, que estabelece percentuais mínimos
de recursos para a segurança pública no nosso País.
A emenda determina que a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios criarão um fundo de segurança
pública, cujos recursos serão constituídos por 5% da
receita de impostos federais e por 9% de impostos
estaduais e municipais.
Isso é muito importante, no momento, Presidente Alvaro Dias, em que cobram do Estado que faça
investimentos para evitar o risco sistêmico em vários
setores da nossa economia. Portanto, é fundamental,
insubstituível mesmo, que tenhamos uma preocupação
com a segurança pública, com a proteção de vida das
pessoas. E, na prática, jamais teremos isso, nenhuma
política consistente com resultados, se não tivermos,
infelizmente, uma vinculação de recursos no Orçamento da União.
Quero agradecer a V. Exª, Senador Alvaro Dias,
sua paciência, e aos Senadores presentes pela oportunidade que, mais uma vez, me concedem nesta tribuna do Senado Federal.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Renan Calheiros.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Gilvam Borges.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é paradoxal! Praticamente todo brasileiro se diz favorável à chamada
reforma política e, mesmo assim, ela não sai do terreno das boas intenções. Como de boas intenções,
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segundo dizem, o inferno está cheio, vamos falar de
oportunidades.
Nós, políticos, sabemos que aproveitar as boas
oportunidades é fundamental na vida pública. Todos
nós, nesta Casa, sabemos disso. Pois bem: eis aqui
a oportunidade de, finalmente, realizarmos a reforma
político-partidária de que a Nação tanto reclama.
Há mais de cinco Legislaturas se discute o assunto. O Senador Marco Maciel não conseguiu ganhar um
grama nos últimos tempos, já que despende toda sua
energia bradando sobre a necessidade da reforma.
A verdade é que o tema já está para lá de maduro e a pressão da opinião pública recomenda que o
assunto não seja mais postergado. Aliás, é a maneira
mais eficaz de combater a descrença da população
nos institutos e instituições representativas da democracia.
Em 4 de outubro do ano passado, o Supremo
Tribunal Federal tomou uma decisão histórica na vida
política brasileira. Como se sabe, por oito votos contra
três, os Ministros do STF decidiram que os mandatos
de deputados federais, estaduais e vereadores pertencem aos partidos pelos quais os políticos foram eleitos.
Na prática, isso significa que os partidos passaram a
ter o direito de cobrar de volta, na Justiça, o mandato
de deputados e vereadores “infiéis”.
Mas há um outro viés na decisão do STF que merece a nossa atenção: a decisão do Supremo reitera
a necessidade imperiosa de que procedamos à reforma política em nosso País. Na verdade, o Congresso
Nacional perdeu mais uma oportunidade de legislar
sobre uma matéria de interesse direto dos partidos e
dos políticos.
Como o Congresso reluta em promover a reforma
política, o Tribunal acaba por avançar sobre as prerrogativas do Legislativo e resolve, ele mesmo, impor as
regras. E não era para menos. Há mais de cinco legislaturas discutimos o assunto e não saímos do lugar.
Há muito foi diagnosticada como principal problema da vida política nacional – vejam bem – a fragilidade dos partidos políticos brasileiros. Nossa legislação tem conduzido, quase que invariavelmente, ao
enfraquecimento dos partidos políticos e ao reforço da
atuação individual.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, grande
parte da descrença da população em relação à classe
política nasce daí. O voto não se traduz em resultados
concretos que melhorem a vida ou mudem o que os
eleitores desejam ver transformado. E não é apenas
isso. Ao votar, a população não está escolhendo um
programa de ação que deseja ver cumprido, por isso
não pode cobrá-lo de seus representantes no futuro.
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Mais ainda: tornam-se grandes as dificuldades de
entendimento político para o objetivo maior da gestão
da coisa pública. Prevalece o fisiologismo e não os
consensos ou divergências sobre o que seja melhor
para o País.
Há sérios problemas a serem resolvidos: a influência do poder econômico nas eleições; o abuso do
poder por parte dos políticos que prometem uma coisa
e fazem outra (ou não fazem absolutamente nada); o
financiamento de campanha e a prestação de contas,
aliás, são nós que precisamos desatar. Ambos os temas são fontes permanentes de escândalos, de processos nos tribunais eleitorais e, nos piores casos, de
perda de mandato eletivo. Tudo isso porque ainda não
definimos regras claras para administrar o modo como
as campanhas arrecadam e lidam com o dinheiro e a
forma como esses recursos são declarados.
E quanto ao sistema de listas abertas?
Nesse sentido, os trabalhos da Comissão Especial do Senado recomendaram a introdução do sistema
distrital misto como o mais vantajoso. Outros apontam
o sistema de listas fechadas, pois o sistema de listas
abertas só encontra um similar na Finlândia e inibe o
funcionamento das agremiações, pois, perante estas, o
Parlamentar não possui compromissos duradouros.
Discutamos, pois, a nossa fórmula, porque o importante, certamente, é sairmos do sistema atual.
A reforma que se pretende deve fortalecer os
partidos, tornando as agremiações mais ideológicas
e mais comprometidas com programas que, por sua
vez, precisam representar o compromisso do partido
com o seu eleitorado.
A escolha do eleitor aconteceria, então, em relação a programas que podem – e devem – ser cobrados depois. Com isso, os partidos se fortalecem e são
efetivamente agentes do povo na busca de soluções
para os seus problemas.
Não há como sedimentar consenso em torno de
uma matéria desse calibre em um ambiente político
que se transforma a cada dia, sem regras claras, com
brechas e mais brechas para que os mal-intencionados se esquivem de seus compromissos com os seus
eleitores.
Daí a necessidade de um esforço especial de
nossa parte, no sentido de começarmos a discutir e
votar, para valer, os principais pontos da reforma política. Estaremos, dessa forma, fortalecendo nossa
democracia, pavimentando o terreno para que as matérias que vierem a seguir sejam votadas com mais
eficiência e contribuindo para que o sistema político
brasileiro seja aperfeiçoado cada vez mais.
O Presidente Lula será reconhecido pela história
como o homem que implementou todas as reformas
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necessárias para ajustar o País a este novo mundo
moderno e informatizado, principalmente no instante
em que a crise financeira assola os cinco continentes. Nesta hora é imperioso que Lula seja capaz de
comandar a reforma das reformas, a mãe de todas as
reformas, que é a reforma política.
Sem esse ordenamento, sem essa reestruturação,
cai por terra o grande vigilante da democracia!
Já podemos observar a desorganização do mundo político e de suas lideranças credenciadas pelo
povo, que se reflete no Poder Judiciário e no Poder
Executivo.
A Nação precisa se levantar com urgência, Sr.
Presidente!
É hora de sacudir a poeira de dogmas surrados,
como o de que “todo político calça 40”, e provar que
somos homens de bem e que não podemos pagar por
uma minoria que macula o poder confiado pelo povo,
nem legar às gerações futuras a nossa omissão sobre
o tema. Portanto, reforma política já, urgente e emergente, para que o ordenamento da vida nacional possa
ter a prosperidade que todos nós sonhamos para um
País como o nosso ,de dimensões continentais.
Sr. Presidente, eu gostaria, antes de concluir o
meu pronunciamento, de fazer um agradecimento especial ao Curso de Habilitação de Oficiais, que teve
uma duração de seis meses, na Academia Coronel
Milton Freire de Andrade, no Estado do Rio Grande do
Norte. E estendo esses agradecimentos às pessoas do
Comandante, Coronel Marcondes Rodrigues Pinho; do
Comandante da Academia, Tenente Coronel Claylton
Tércio e sua esposa, Rosângela Souza; do Diretor de
Ensino, Coronel Geilton; do Diretor do Centro Superior
de Ensino, Coronel Nunes.
Nós estivemos lá, eu e o Deputado Jurandir Juarez, bem como o nosso Comandante da Polícia Militar
Patrono da Turma Marco Zero do Equador, o Coronel
Gastão Valente Calandrini... Estivemos lá e como fomos bem recebidos! E o Amapá se sentiu honrado
também por ter sido recepcionado pelo Presidente
desta Casa, Senador Garibaldi Alves, que esteve no
aeroporto gentilmente nos aguardando, para podermos
participar de tão bela festa, que teve como oradora oficial a Subtenente Luciana. Os formandos eram Viana,
Jorge, Messias, Edson Araújo, Arminda, Cristina, Iolanda, Luciana novamente, Sarah, Josiane, Simone,
Damaso, Façanha, Penha, Rogério Costa, Rogério,
Silva, Braga, Robert, Hilton, Walber, Alves, Adailton,
Murilo, Maina, Marcelo e Mourão. Esses foram os formandos que, por seis meses, receberam os conhecimentos e o aperfeiçoamento oferecidos pelos grandes
profissionais da Segurança Pública, da Academia do
Rio Grande do Norte.
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Sr. Presidente, foi uma festa bonita e maravilhosa. Por esse motivo, o Amapá vem, por intermédio da
tribuna do Senado Federal, fazer o agradecimento a
todas aquelas autoridades que deram uma contribuição
efetiva para a formação desse grupo de subtenentes,
que receberam honra ao mérito e foram todos condecorados pelos saberes que receberam naqueles seis
meses de curso.
Sr. Presidente, já concluo, dentro de poucos minutos. Restam-me três minutos que V. Exª gentilmente
me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Jamais ousarei cortar o tempo de V. Exª. Pode usar o
tempo que achar conveniente.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – V. Exª,
então, com essa decisão, compartilha comigo o desejo de concluir uma informação precisa para o nosso
Estado.
Agora, dinheiro na conta para o Governo do Estado!
Emitente: DNIT – Secretaria de Políticas Públicas de Emprego.
Valor: R$231.264,00
Agência: 3575
Conta: 58289
O dinheiro já está na conta, liberado.
Objeto: Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para integração e operacionalização das funções e ações do Sistema Público de
Emprego.
Dinheiro na conta!
Governo do Estado do Amapá.
Emitente: DNIT – Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transporte.
Banco: Banco do Brasil: Agência: 3575
Conta: 59129
Valor liberado: R$6,5 milhões.
Objeto: Manutenção da BR-156, Cachoeira da
Santo Antônio ao Oiapoque.
Há mais de quinze anos eu trabalho nesse sentido.
Caminhei por 650 quilômetros dessa estrada a pé, no
ano de 1989, quando ali assumi o compromisso de que,
quando aqui no Congresso chegasse, nós daríamos
prosseguimento a essa grande luta. E todos os anos
os recursos chegam, Sr. Presidente. Por intermédio
do Orçamento Geral da União, a Bancada do Amapá,
com todos os seus parlamentares, aloca recursos para
a BR-156. Fiz a pé 650 quilômetros.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não vai faltar dinheiro para o Amapá e tempo também para V. Exª.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Muito
obrigado. Graças a Deus, o Estado é abençoado.
Dinheiro na conta!
Governo do Estado. O Ministério dos Transportes
remeteu pelo Banco do Brasil (Agência: 3575, Conta:
58270), o valor, já liberado, de R$1.358.991,04.
Núcleos de esporte educacional do Programa
Segundo Tempo.
Dinheiro já na conta!
Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Francimar,
nossa Prefeita reeleita. Caixa Econômica (Agência 3101;
Conta 60000287) libera o valor de R$195.000,00.
Minha Prefeita, Srs.Vereadores, Ministério Público, comunidade em geral, os recursos estão chegando
ao Amapá gradativamente, mas, seguramente, com
muita eficiência.
Para que são esses recursos? Para o desenvolvimento do setor agropecuário.
Dinheiro na conta!
Prefeitura Municipal de Santana. Banco do Brasil
(Conta 219983; Agência 3346). Prefeito Nogueira, são
R$79.928,00 para a construção de casa de farinha.
Srs. Vereadores, comunidade em geral, faltam
agora dois comunicados para o Município de Laranjal
do Jari, Prefeita Euricélia. O dinheiro foi pela Caixa
Econômica Federal (Agência 0658, Conta 60001535).
Valor liberado, Euricélia: R$292.500,00. Desenvolvimento do setor agropecuário.
Concluindo as remessas de recursos, de novo,
para o Município de Laranjal do Jari: R$494.325,00.
Desenvolvimento do setor agropecuário (Agência 0658,
Conta 66471568).
Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que o
Amapá se sente muito honrado pelas notícias alvissareiras que estamos recebendo.
Esta semana fizemos dez audiências. Ontem,
estivemos com o Ministro da Justiça, tratando de recursos no valor de R$14 milhões, que serão liberados
para....
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – (...) a
área de segurança. E também estamos fechando – hoje,
estive com o Presidente da Infraero – a retomada da
construção do Aeroporto Internacional de Macapá e
tantas outras obras. Teremos muito tempo.
Sr. Presidente, quero agradecer a gentileza de
V. Exª e dizer ao Amapá e ao Brasil que a ação parlamentar não só se resume à fala, ao discurso ou às
considerações feitas desta tribuna na defesa das idéias
deste Parlamento. A complexidade da ação e da atividade parlamentar está nas Comissões técnicas e
temáticas, onde os Parlamentares atuam dia e noite.
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Está na Comissão de Orçamento. E também trabalhamos, diuturnamente, na liberação de recursos na
Esplanada dos Ministérios.
Sinceramente, não sou daqueles que ficam muito tempo na tribuna. Sou um homem de muita ação e
de muito trabalho. Venho uma, duas vezes ao plenário porque é dever prestar contas, não só das grandes idéias.
Deus abençoe o Amapá, essa gente valente da
grande foz do rio-mar, o Rio Amazonas, em cujas margens estamos, e o povo brasileiro.
A Santa Catarina, um forte abraço; a solidariedade do Estado do Amapá por essa catástrofe, por esses
desmandos não provocados, mas da própria natureza, essas intempéries que estão ocorrendo. Estamos
muito solidários. Deveremos reunir a nossa bancada e
encontrar com o Governador porque o Amapá também
estará no rol dos que contribuirão com o Governo de
Santa Catarina.
O Amapá deverá se fazer presente para levar a
sua solidariedade através de apoio não só moral, Sr.
Presidente, mas principalmente financeiro, porque
dinheiro vai muito, então, nós temos que mandar um
pouco para reforçar o nosso querido Estado de Santa
Catarina.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges,
o Sr. Álvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu diria como o Presidente Luiz Inácio: nunca antes foi
tanto dinheiro em tão pouco tempo anunciado. Em 20
minutos, V. Exª fez isso. Mas eu queria me congratular
com V. Exª e com o prestígio que tem...
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Tem que
mandar também para o Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– ... e que V. Exª continue pedindo a reforma política,
porque, na reforma previdenciária, o Governo não foi
feliz, teve o socorro de uma emenda constitucional
paralela do Paim, que minimizou. A reforma tributária,
continua ainda o povo sacrificado com mais de 76 impostos. Nunca antes um País pagou tanto imposto. E
a reforma política...
Suplicy, V. Exª tem que sugerir porque V. Exª
teve coragem de fazer as primárias, de enfrentar até
o Presidente Luiz Inácio numa primária, que foi uma
forte inspiração e coragem, mas não foi permitido. E
que V. Exª agora, nessa reforma política, inicie aquilo
que defendeu: as primárias, como existem nos Estados Unidos, para que o povo, que é o mais importan-
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te – o povo é o poder numa democracia –, não veja o
candidato só no último instante, na hora de votar, que
ele veja o nascimento do candidato.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo
Suplicy, que, anos atrás, defendeu que deveria haver
prévias nos partidos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Senador Mão Santa, agradeço a referência de V. Exª,
uma vez que isso constitui um fato histórico no Brasil. Pela primeira vez na história dos partidos políticos
brasileiros, todos os filiados de um partido – no caso,
o PT, o Partido dos Trabalhadores –, em 17 de março de 2002, foram convidados para escolher entre os
dois candidatos à Presidência. Um era o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro era eu. E, no meu
entender, foi uma experiência altamente democrática.
Eu tive a oportunidade de percorrer praticamente todos os Estados brasileiros. Lula, obviamente, também
percorreu todos os Estados e tinha uma história política extraordinária, pois era a quarta vez que era candidato à Presidência da República. Então, sem dúvida,
era a maior liderança da nossa história e Presidente
de Honra do partido.
Quero assinalar que, em dezembro de 2000,
quando eu o visitei na sua residência, eu transmiti ao
Presidente: “Gostaria de lhe dizer que muitos companheiros e companheiras, amigos e amigas têm dito que
gostariam que eu me candidatasse à Presidência”. Eu
disse ao então Presidente de Honra do PT: “Estou considerando me inscrever perante o Diretório Nacional,
mas, obviamente, se, porventura, avaliar V. Exª que
isso poderá causar mal ao PT ou a você, Presidente
Lula, eu não me inscreverei”. A palavra do Presidente
Lula, meu amigo, foi: “Eduardo, por tudo o que você
fez na história deste partido, você tem todos os méritos e condições para ser um candidato à Presidência;
então, apresente-se ao Diretório Nacional”. Assim eu
fiz. Era dezembro de 2001, o Presidente do Diretório
era o Deputado José Dirceu, que, de maneira respeitosa e adequada, quando eu disse da minha intenção,
colocou a decisão de me aceitar como pré-candidato
oficialmente inscrito para o Diretório Nacional, que, por
consenso, aceitou a minha inscrição.
V. Exª me dá a oportunidade de esclarecer um
fato importante da história. Eis que então o Partido dos
Trabalhadores organizou a prévia. O Presidente Lula me
disse: “Olha, Eduardo, eu até acho que, como somos
amigos e pensamos de forma igual, não haveria por
que fazermos debates”. Eu gostaria de ter realizado
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debates, mas ele preferiu não fazê-los, então a prévia
se deu dia 17 de março de 2002. Cento e setenta e
dois mil filiados no PT compareceram às urnas. Lula
teve 84,4% dos votos e eu tive 15,6% dos votos, mais
do que muitos haviam cogitado que eu poderia ter.
Vou-lhe relatar algo pessoal. No início de 2001,
a Marta Suplicy já havia se separado de mim, mas ela
me disse: “Olha, Eduardo, estão dizendo que você poderá incorrer em grave erro se disputar com o Presidente Lula, porque ele é tão significativo para todo o
partido que você não vai ter sequer 5% dos votos. Isso
poderá ser um desastre político para você”. Mas eu
avaliei que não, porque eu estava lá para, sobretudo,
defender idéias. Não fiz críticas ao meu companheiro,
Presidente Lula, e, no dia em que se deu o resultado,
eu, de pronto, disse, perante o Diretório Nacional e ao
Presidente Lula: “Daqui para a frente, até se fecharem
as urnas, eu estarei, por toda parte, fazendo campanha por você”.
E assim o fiz. Tanto é que, na reunião do Diretório
Nacional, o Secretário de organização do partido, que
coordenava as ações políticas, logo após a vitória do
Lula, prestou um depoimento dizendo que, de todos
os parlamentares e membros da direção do partido,
desde aquele 17 de março, eu havia sido aquele que
tinha cumprido todas as sugestões formuladas pela
direção do partido para ir a todas as cidades onde
era possível; que, às vezes o Presidente-candidato,
estava em um lugar do Brasil e eu ia para outro e às
vezes estávamos juntos, mas que eu fui aquele que
mais viajou para apoiá-lo.
Então, quero transmitir a V. Exª que a experiência
de prévia, inclusive, contribuiu para legitimar e fortalecer a então candidatura do Presidente Lula, que, nessa
ocasião, chegou à vitória.
Na campanha de 2006, avaliei que, aí, tendo em
conta que o direito de reeleição já estava consagrado – uma só – e o partido tinha expectativa de que o
Presidente Lula fosse reeleito, não me coloquei como
pré-candidato. Mas que a prévia é algo muito saudável
tem razão V. Exª.
Foi tão bonita e interessante a experiência vivida
pelos Estados Unidos da América! O povo dos Estados Unidos deu uma lição para todos os povos com
a disputa tão bonita entre o Senador Barack Obama
e a Senadora Hillary Clinton, que fizeram 22 debates
transmitidos pelos meios de comunicação. Inclusive,
nós tivemos a oportunidade, por vezes, de assistir, pela
CNN, GloboNews e BandNews, a esses debates tão
interessantes, que empolgaram o povo norte-americano
e levaram o Partido Democrata a escolher o Senador
Barack Obama, que, de forma brilhante, venceu.
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Portanto, as prévias contribuíram para fortalecer
a candidatura do Senador Barack Obama versus o seu
competidor, o Senador McCain; prévias que foram muito
mais disputadas dentro do Partido Democrata do que
no Partido Republicano.
Então, agradeço a menção e a oportunidade de
eu fazer esse registro, que fica para o conhecimento
de V. Exª e do Senado brasileiro, sobre a importante e
saudável experiência de prévias. Eu espero que possamos continuar realizando-as, já que elas estão previstas
nos estatutos do Partido dos Trabalhadores também
para 2010, seja para os candidatos aos Governos estaduais, seja para a Presidência da República.
Quem bom que o PT tem inúmeros pré-candidatos
à Presidência de excelente qualidade, a começar pela
Ministra Dilma Rousseff.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nós estávamos, aqui, paciente e atentamente, ouvindo
V. Exª, como uma inspiração para o aperfeiçoamento da
reforma política: instituir as prévias para que o povo, que
é o importante, que é soberano, que decide, conheça,
veja nascer os candidatos e os acompanhe, não como
nesse sistema em que o candidato é tirado do bolso
de uma minoria da Executiva, é imposto e o eleitor só
o conhece praticamente no dia da eleição.
Então, que o PT continue esse passo que V. Exª
deu para o aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento do Partido, e que surjam nomes como o de
V. Exª, Dilma e Paulo Paim, extraordinário candidato.
Concedo a palavra, como Líder do PSDB, ao Senador Alvaro Dias, que representa com muita grandeza
o Estado do Paraná, com a mesma galhardia, entusiasmo e ideal com que, em 1968, foi lançado como
Vereador em Londrina, por um piauiense, Dr. Dalton
Paranaguá. De lá, com essa visão daquele homem,
que é hoje um estadista na política do meu Partido, o
PMDB, ele fez nascer essa liderança, com perspectivas
invejáveis não só no Paraná, mas em todo o Brasil.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
cumpro o dever, desta tribuna, de prestar contas da
missão oficial a mim delegada pelo Presidente Garibaldi Alves Filho, representando o Congresso Nacional e,
por conseqüência, o Brasil, já que o Poder Executivo
não enviou representação às solenidades que marcaram a comemoração do aniversário de independência
da Ucrânia – 17 anos – e às solenidades que também
marcaram os 75 anos do Holodomor, nome conferido a uma das maiores tragédias da Humanidade: a
morte, pela fome, que dizimou de sete milhões a dez
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milhões de seres humanos, especialmente na Ucrânia. Não só a Ucrânia foi afetada; outras etnias foram
alcançadas, outras regiões da antiga União Soviética
foram atingidas. Mas, sobretudo, aqueles que viviam
no território da Ucrânia, principalmente os camponeses, foram vítimas de uma das maiores tragédias da
Humanidade, que a Ucrânia e seu povo desejam ver
reconhecida como crime de genocídio. Há seis anos,
a Ucrânia pleiteia do mundo esse reconhecimento.
Sabe-se que, durante trinta anos, se reivindicou que
os crimes de Hitler fossem considerados crimes de
genocídio. Durante seis anos, a Ucrânia percorre essa
trajetória, com esse objetivo.
Senador Mão Santa, em Kiev, no Teatro Nacional, lotado, com representações de 44 nações, como
Chefes de Estado, líderes do Poder Legislativo e Ministros de Estado, fez-se o apelo ao mundo para esse
reconhecimento. Todos os discursos, invariavelmente,
proclamavam a necessidade de o mundo reconhecer,
nessa tragédia que dizimou milhões, crime de genocídio. Os que não compareceram enviaram mensagens.
Muitos deles, como Barack Obama, o Presidente eleito
dos Estados Unidos, como também o atual Presidente,
George Bush, como o Presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e como muitos outros, não comparecendo,
encaminharam mensagens de solidariedade.
O Presidente da Ucrânia, em dramático pronunciamento, fez um apelo a todas as nações do mundo,
alertando-as para que não se desconheça que essa
tragédia, uma das maiores da Humanidade, trata-se
de genocídio, afirmando que não se pode ocultar nas
páginas da história universal esse momento de dramaticidade incomum, vivido pelo povo da Ucrânia.
Isso ocorreu, Senador Mão Santa, por volta de
1932, de 1933. Os camponeses da Ucrânia colheram
doze milhões de toneladas de grãos e necessitavam
de dez milhões de toneladas para sua sobrevivência.
Morreram por fome. Não sobreviveram. O regime de
Stalin confiscou e exportou os produtos colhidos pelos
camponeses da Ucrânia e de outras regiões da União
Soviética. Tropas militares cercaram a região, impedindo a saída e a entrada de pessoas.
No palco do Teatro Nacional, encenou-se um drama teatral. Procurou-se representar aquela tragédia,
trazendo-a, 75 anos depois, à memória das pessoas.
Atores travestidos de policiais truculentos invadiam o
palco e praticavam atrocidades contra velhos, mulheres
e crianças. O espetáculo foi interrompido, e, repentinamente, surge no palco uma senhora idosa, alquebrada
pelo tempo. No seu rosto, as marcas do tempo determinavam que vinha de longe: era uma sobrevivente.
Relatou fatos que emocionaram a platéia presente. Essa
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mulher idosa revelou toda a sua indignação diante de
autoridades de todo o mundo.
Sr. Presidente, nesse palco, também surge um
senhor loiro, alto, advogado, historiador e professor da
Universidade de Estocolmo. Trabalhou durante anos investigando essa tragédia. E o resultado da sua investigação dá suporte ao pleito do governo ucraniano junto
à Organização das Nações Unidas (ONU), para que se
reconheça o Holodomor como crime de genocídio.
Outras comissões investigaram os fatos, a partir, por exemplo, do parlamento norte-americano. E,
quando surgiu a Perestroika, na primavera de 1988,
e a Glasnost, russos tiveram acesso aos arquivos sigilosos do regime de Stalin. Durante décadas, esses
fatos foram ocultos. Tentaram apagar das páginas da
história a perversidade que o regime cometera. Mas
esses arquivos vieram ao conhecimento dos russos. E,
se durante décadas esses segredos foram guardados a
sete chaves, eles se tornaram revelações importantes
para respaldar essa solicitação ucraniana.
As marcas do terror da morte ficaram registradas nesses arquivos implacáveis do regime stalinista!
Foi impossível, Senador Mão Santa, esconder essa
realidade histórica. Afinal, milhões de seres humanos
foram exterminados tragicamente. É evidente, Sr. Presidente, que esse fato, sendo um tabu durante muitas
décadas, não é do conhecimento geral, e isso provoca
certa perplexidade.
O Brasil abstém-se, pois não tomou, até agora,
posição. A mensagem enviada pelo Itamaraty chegou
com atraso e não foi lida na ocasião. É claro que o
Governo brasileiro preocupa-se com a natural reação
russa diante de um eventual reconhecimento. Por isso,
o Presidente Lula fica calado.
Repito: foram necessários trinta anos de mobilização internacional para que o mundo reconhecesse como genocídio os crimes praticados por Hitler.
Apenas há seis anos, há essa mobilização a partir
da Ucrânia.
Sr. Presidente, tive a oportunidade de presenciar uma solenidade melancólica – eu diria –, mas de
beleza incomum, na sua tristeza. A neve caía. Chovia.
Umbrellas negras eram utilizadas pela população presente. Velas coloridas, acesas, iluminavam o cenário
no entardecer, quando a noite chegava, compondo
uma fotografia mística, para uma solenidade triste, que
rememorava uma tragédia, uma das maiores – repito
– da Humanidade.
Sr. Presidente, os olhos da história, a memória da
consciência universal, a inteligência dos povos serão
sempre a garantia da proclamação dos direitos humanos e da condenação implacável da brutalidade. Que
os líderes de todas as nações do mundo se pronun-
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ciem! Direitos humanos, liberdades democráticas não
podem ter fronteiras. Negar a existência de genocídio,
quando atos criminosos exterminaram de sete milhões
a dez milhões de pessoas, é, sem dúvida, ignorar a realidade e não ter olhos voltados para o futuro. Caso a
condenação que se exige para acontecimentos dessa
natureza não ocorrer, evidentemente, admitiremos a
hipótese de repetição futura, o que seria trágico para
toda a humanidade.
Por essa razão, Sr. Presidente, é preciso encontrar
uma solução diplomática. Creio que o Brasil poderia
ser portador dessa causa. O Brasil poderia assumir
essa bandeira. O reconhecimento do genocídio é uma
necessidade, mas que não se condene a Rússia como
sucessora da União Soviética! Que se transfira essa
responsabilidade, por inteiro, ao regime stalinista, a
Stalin, ao Partido Comunista Soviético e até mesmo
ao Soviete da Ucrânia! E que a Rússia possa escrever uma nova história! Creio, Sr. Presidente, que essa
poderia ser a solução para que a Rússia não tivesse
de arcar com uma herança maldita, de conseqüências
imprevisíveis, já que, a meu ver, seria injusto debitar
a ela responsabilidade por todos esses horrendos crimes praticados, inclusive contra ela própria, durante
o regime stalinista.
Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, até
em homenagem aos ucranianos que vivem no Paraná. A colônia ucraniana do Brasil está basicamente
concentrada no meu Estado. São de 400 mil a 500 mil
descendentes de ucranianos vivendo no Estado do Paraná. Eu não poderia deixar de aceitar a incumbência,
a mim delegada pelo Presidente Garibaldi Alves Filho,
de representar o Congresso Nacional nesses eventos
que ocorreram no último fim de semana, na cidade de
Kiev, capital da Ucrânia. Enfim, Sr. Presidente, essa é
a nossa missão.
Repito: liberdades democráticas e direitos humanos não podem admitir a existência de fronteiras, e os
governos devem estar associados e solidários à luta
contra a prepotência, contra o autoritarismo, contra a
brutalidade, especialmente quando produzem tragédias humanas insuperáveis, como essa que se abateu sobre a Ucrânia e sobre outras regiões da antiga
União Soviética.
Não há aqui, nesta postura que adotamos, resquício de natureza ideológica. Estamos apenas proclamando, como deve ser proclamado em qualquer
canto do universo, o direito do cidadão de viver com
decência, com dignidade e com liberdade.
Todo ato de violência, todo comportamento de
prepotência, de truculência, deve ser repudiado por
quem quer que seja. Se há o repúdio necessário, insubstituível, aos atos criminosos de Hitler, não há como
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ignorar a necessidade de se repudiarem atos que culminaram com o extermínio de cerca de sete milhões
a dez milhões de seres humanos.
Esse foi o objetivo da nossa presença na tribuna
no dia de hoje, Sr. Presidente, sobretudo o de prestar
contas dessa missão oficial que desempenhamos na
cidade de Kiev, capital da Ucrânia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª, com esse pronunciamento, revive aqui, Senador
Alvaro Dias, a participação do nosso querido Patrono,
Rui Barbosa, em Haia, quando ele defendia o Direito
Internacional e a paz. V. Exª, então, continua aquele
ideal, nos representando tão bem, defendendo os direitos humanos, defendendo as liberdades democráticas, fazendo reviver aquele sonho e aquela vitória de
Rui Barbosa, quando ele foi delegado, defendendo o
Direito Internacional e a pacificação do mundo.
Convidamos para falar como orador inscrito o
Senador Demóstenes Torres, que está permutando
com o Senador Mário Couto. S. Exª falará como Líder
do Partido.
Nós estamos alternando um líder e...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Depois sou
eu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Atentamente, o povo brasileiro está aguardando esses
dois oradores inscritos, um do Pará, o Senador Mário
Couto, e depois, de São Paulo e do Brasil, o Senador
Suplicy, que vai iniciar as primárias do seu Partido dos
Trabalhadores.
Com a palavra Demóstenes Torres, aquele que
representa a liderança do Democratas e que revive
o saber e a firmeza de Direito de Rui Barbosa nesta
Casa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Muito obrigado ao nobre
Senador Mário Couto pela gentileza de permutar o
horário comigo.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
“Nunca antes na história deste país...”
Presidente Lula e seguidores
O Brasil viveu, nos últimos seis anos, um momento econômico excepcional. Pela primeira vez, desde a
crise do petróleo de 1973, pudemos experimentar um
período contínuo de estabilidade monetária conjugado
com o crescimento acima da média nacional, incremento da renda e da oferta de emprego de qualidade, além
de significativa diminuição dos indicadores de pobreza
e miséria. Todo esse aspecto positivo foi obtido graças
à continuidade da política econômica iniciada ainda no
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Governo Itamar Franco e consolidada na Era Fernando
Henrique Cardoso. No entanto, além de ter feito parcialmente o dever de casa, a exemplo da manutenção da
disciplina fiscal e da sustentação da segurança jurídica
do que foi pactuado, o Brasil Lula da Silva teve a seu
favor o extraordinário desempenho da economia global, o que foi decisivo para que tivéssemos seis anos
ininterruptos sem crise, Sr. Presidente.
A prosperidade foi de tal monta que suplantou
qualquer desgaste político, por mais ignominioso fosse o escândalo de corrupção nos Correios, o mensalão, o valerioduto, os dólares na cueca, a atuação dos
sanguessugas, a fraude das ambulâncias, a queda do
Ministro da Fazenda no caso do caseiro Francenildo,
o escândalo dos grampos telefônicos, o patrocínio de
interesses escusos do Sr. Daniel Dantas dentro do Governo, os US$5 milhões das Farc, a pusilanimidade em
relação às agressões e aos prejuízos causados pelos
vizinhos da América do Sul. Rigorosamente nada de
politicamente negativo alcançou o Presidente Lula,
Senador Mário Couto.
Ao contrário, a bonança proporcionou dividendos
de popularidade ao Governo e ao seu primeiro mandatário só comparáveis aos anos JK. Foi um faturamento completo. A cada pesquisa de opinião, o resultado
mostrava que não havia limite para a expansão da admiração simpática do brasileiro para com o seu governante. A contaminação foi tal que cansei de assistir a
conservadores empedernidos das elites aristocráticas
nutrirem uma atividade sustentável até pelo português
ruim do Presidente. Muito afetivo. Mas o sonho acabou.
A crise financeira internacional, tratada a princípio pelo
Governo Lula como meio de deboche e desdém, começa a corroer o Brasil e ninguém é capaz de prever
a sua extensão.
Durante o período de crescimento econômico,
o Governo Lula fez o País acreditar que tudo de bom
que acontecia ao Brasil era fruto da dadivosa administração petista. O “nunca antes na história desse País”
foi uma expressão introdutória para identificar políticas
de inclusão social revolucionárias, obras monumentais,
além de ter no PAC símbolo de um desenvolvimento
ambicioso, previsto para durar décadas e capaz de nos
aportar no primeiro mundo em questão de menos de
uma geração. Houve uma profusão incomensurável de
PACs e seus efeitos extraordinários. O PAC da saúde,
o PAC da segurança pública, o PAC da educação, o
PAC do saneamento, e por aí vai.
O Governo do PT, é verdade, tem conseguido,
com impressionante desfaçatez midiática, sonegar
dos brasileiros os efeitos da crise, mas sabemos que
o otimismo simulado que o poder central transfere ao
País está perdendo espaço para a realidade. Essa con-
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versa da solidez dos fundamentos macroeconômicos,
da rigidez do sistema bancário e das extraordinárias
reservas monetárias não nos ilude mais. O Brasil precisa se preparar para momentos de escassez, quando
haverá desemprego, queda de renda, aumento da pobreza, inadimplência generalizada, grandes conglomerados empresariais indo à bancarrota e até recessão
econômica, provavelmente combinada com inflação
em alta. É uma volta à realidade a que nos acostumamos por décadas a fio. O brasileiro vai descobrir, por
exemplo, que as obras do Programa de Aceleração do
Crescimento acabaram em um atoleiro de máquinas
paradas. Haverá uma percepção de que os megaempreendimentos de infra-estrutura, como a transposição
do rio São Francisco, a Ferrovia Norte-Sul e a Transnordestina, as usinas nucleares, as hidrelétricas, os
investimentos em rodovias, o programa de recuperação
do sistema portuário, enfim, a construção de sistema
revolucionário de saneamento básico e habitação popular e a urbanização de favelas, para ficar por aqui,
eram apenas promessas que só se desenvolviam na
capacidade de imaginação do Governo. Era obra de
monumental engodo.
Srªs e Srs. Senadores, da mesma forma que a administração do PT vendeu a idéia de que tudo de bom
que ocorreu ao Brasil nasceu, cresceu e frutificou na
era Lula, agora vai tributar o fracasso à crise financeira
mundial. Politicamente, o Governo se prepara para se
apoiar em estratégia escapista. Aliás, é característica
fundamental do petismo transferir responsabilidades
e jamais admitir seus equívocos. Não se trata de fazer
política da terra arrasada e apostar no derretimento
da economia brasileira para se obter vantagem eleitoral. Agora, não podemos admitir, por exemplo, que o
fracasso do PAC seja atribuído a qualquer motivação
alheia à incapacidade gerencial do Governo. É preciso
dizer que a administração petista anunciou, ainda em
2003, um programa de recuperação e implantação de
infra-estrutura que não saiu do papel nos primeiros
quatro anos da gestão Lula, e só em 2007 conseguiu
ser formalizado. Foi uma época de inesgotável demagogia, quando se inaugurava o lançamento de pedrafundamental como se fosse obra acabada. Perderam
tempo precioso e, principalmente, jogaram fora uma
época de oportunidade proporcionada pela expansão
econômica mundial.
O que quero concluir é que o período de prosperidade dos últimos seis anos foi saudável ao Brasil,
mas não nos transformou em gigante econômico capaz de atuar como protagonista no cenário mundial e
tampouco teve o condão de superar as condicionantes que nos amarram ao terceiro mundo, conforme o
Governo anunciava sistematicamente. De igual forma,
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a crise econômica não nos levará ao limbo, como a
hecatombe que destruiu subitamente a dadivosa e
monumental obra nunca antes vista neste País. Vamos sobreviver à crise, especialmente porque o Brasil vai voltar a pisar em terra firme, se confrontar com
a realidade e perceber que a oratória confortante de
um presidente popular não é suficiente para que uma
nação vença os desafios.
Neste retorno ao Brasil real, vamos entender, por
exemplo, que são uma expectativa de riqueza extraordinária as descobertas de petróleo do pré-sal, mas
que para se confirmar será preciso desenvolvimento
tecnológico e investimentos pesados, recursos de que
o País não dispõe no momento e que não terá, considerando-se a escassez de financiamento externo.
Vamos perceber que os problemas da Amazônia que o Governo resolveu por decreto logo depois
do assassinato da irmã Dorothy Stang permanecem
intactos. A grilagem de terras, a pistolagem, a biopirataria, a devastação da cobertura vegetal, o tráfico de
drogas, as ameaças à soberania nacional, a corrupção
dos órgãos ambientais são algo muito distinto daquela Amazônia feliz e sustentável que o Governo incutiu
na cabeça do brasileiro. A crise, com certeza, vai nos
trazer de volta à consciência do desastre do sistema
educacional brasileiro e fazer o País acreditar que toda
prosperidade será ilusória enquanto não houver ensino
de qualidade. O Enem 2008 está aí para comprovar
nosso desempenho abaixo da mediocridade. Com a
crise, vamos voltar a pisar na realidade e reconhecer
mais de 50 mil corpos estendidos no chão, por ano,
vitimados de homicídio. Neste retorno, ficará patente
o engodo do PAC da segurança com os penduricalhos
falsamente cidadãos.
O Brasil real, Sr. Líder da Minoria, vai também notar que a crise é fruto da nossa incapacidade de gerar
conhecimento em razão do desprezo que este Governo
possui por pesquisa e desenvolvimento.
O mesmo País, quando acordar, observará que
continua correndo esgoto a céu aberto na porta da sua
casa e que era mera propaganda o investimento revolucionário em saneamento do PAC mentiroso.
Por fim, Sr. Presidente, a crise vai permitir um
auto-reconhecimento de um País de rodovias intransitáveis, de impostos extorsivos, de governos perdulários,
incompetentes e corruptos. Um Brasil de baixíssima
capacidade de inovação tecnológica, de uma burocracia
gigantesca que corrói a sua condição de competitividade, enquanto, em pleno século XXI, suas crianças
ainda morrem de diarréia e desnutrição.
A crise vai fazer o Brasil se voltar à realidade.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite V. Exª
um aparte, Senador Demóstenes Torres?
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Concedo a V. Exª o aparte.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, não
poderia deixar de aparteá-lo diante de um belo discurso, de um belo pronunciamento. Gostaria de tê-lo.
Peço que a assessoria de V. Exª me forneça uma cópia
desse pronunciamento de hoje à tarde, que vai ficar
em minha memória. Gostaria também de acrescentar
que temos uma BR. Às vezes fico pensando, Senador:
como é que se acredita tanto em um governo com tanta corrupção? O 80º país mais corrupto do mundo, na
atualidade. Perde para poucos países, Senador Demóstenes. O País tem a maior taxa de homicídios do
mundo. É o país em que vivemos hoje. Essa é a nossa
grande realidade. Um PAC que não começa a funcionar
nem nas licitações, porque já estão todas corrompidas.
Quanto à BR–163, que liga Santarém – uma cidade do
Pará, minha querida Santarém, que tanto precisa dessa
estrada – até Cuiabá, no Mato Grosso, três licitações
foram canceladas pelo Tribunal de Contas da União por
intenções de corrupção. Horrível. O País não funciona.
A corrupção não deixa o País funcionar, Senador. Não
deixa. O seu pronunciamento foi cristalino, de uma lucidez impressionante. Quero parabenizá-lo e dizer que
V. Exª foi muito feliz no pronunciamento que faz hoje à
tarde. Vou guardar, para que, daqui a alguns dias, eu
possa ler seu pronunciamento nesta tribuna.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Muito obrigado.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Tenho certeza de que V. Exª está com toda a razão. Meus parabéns.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Muito obrigado, Líder. Agradeço ao Líder Mário Couto. Temos de reconhecer, nosso Líder, Sr. Presidente,
infelizmente o povo foi enganado pela propaganda,
e, agora, a crise que não existia pode ser o pretexto
para justificarem o fracasso e dizerem que não foram
adiante na bela ilusão que se criou no Brasil porque
a crise impediu.
E a crise, finalmente, Sr. Presidente, vai fazer o
Brasil voltar-se à realidade e sepultar as belas mentiras de um tempo que foi próspero, mas, ao mesmo
tempo, desperdiçado, a se considerarem as perdas de
oportunidade provocadas por um Governo falacioso,
incompetente e corrupto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª aparteou o Senador Mário Couto – lembro-me de
Dante Alighiere, em O Inferno – e descreveu o Brasil
verdadeiro. Então, V. Exª acaba de entregar ao País
não um pronunciamento, mas um livro da realidade
que vivemos. Na sabedoria popular sempre acredito.
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Nunca vi um provérbio errado, é a sabedoria popular.
Ela diz: “É mais fácil tapar o sol com a peneira do que
esconder uma verdade”. Não bastou a inspiração de
Goebbles, seguida por Duda. A verdade é que V. Exª
acabou com toda aquela farsa.
Nossos cumprimentos e respeito. Faço como Mário Couto, nobre Senador Demóstenes: exijo uma cópia
desse seu relatório sobre a realidade brasileira.
Convidamos, para usar da palavra, o Senador
Mário Couto, e, depois, o Senador César Borges, representante da Bahia.
Senador Mário Couto, V. Exª falará como Líder
da Minoria, mas terá o tempo que desejar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente Mão Santa.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiro, antes de começar meu pronunciamento propriamente, fazer uma saudação especial aos nossos amigos
da cidade de Palmas de Monte Alto, na Bahia.
Senador César Borges, estou saudando uma cidade baiana, que V. Exª conhece. Dei uma entrevista,
ontem, para a Visão FM, ao eminente locutor de rádio
Vilson Nunes. Quero, por intermédio do Vilson, mandar um fraterno abraço ao povo de Palmas de Monte
Alto, na Bahia. Foi um prazer muito grande ter falado
ontem à Rádio FM Visão.
Quero agradecer também, Senador Paulo Paim,
à Federação das Associações dos Aposentados do Estado do Pará as várias correspondências que recebi do
meu Estado e a luta que a Federação, por intermédio
do seu Presidente, Emídio Rebelo, Senador Geraldo
Mesquita, faz em favor dos aposentados da minha terra
querida, o Estado do Pará.
Aqui, eminente Presidente, receba o abraço do
Senador Mário Couto, o que faço, com muito carinho,
a todos os aposentados não só do meu Estado, mas
de todo o Brasil, que me remeteram milhares e milhares de correspondências durante todos esses dias em
que passamos aqui, atentos e chamando a atenção
da Nação para o grande problema dos aposentados
e pensionistas deste País.
A luta continua! Não haveremos de abrir um milímetro em relação a essa causa, e só vamos terminar
quando pudermos festejar essa grande vitória, Senador
Paulo Paim. Nada, só Deus, só Deus, ninguém mais
poderá nos afastar do caminho da vitória! E vamos
persistir, até que, uma hora, possamos atingir a sensibilidade no coração do Presidente Lula.
Não acredito, sinceramente, que um homem capaz de tornar realidade um programa como o BolsaFamília, que atende a mais de 11 milhões de brasileiros
necessitados, possa, paralelamente a isso, esquecer-
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se dos aposentados, que estão morrendo à míngua
neste País. Isso não me entra na cabeça!
Temos de, cada vez mais, apertar o cerco. E
vamos fazer isso até que chegue ao coração do Presidente Lula, até que ele possa ser aquele Lula de
antigamente. Ele precisa acordar. Ele tem de perceber tudo aquilo que falou no passado, tudo aquilo que
falou em palanque a respeito dos aposentados. Ele
tem de se lembrar disso; tem de cumprir com a palavra de Presidente.
Eu recebo correspondências dos aposentados.
Noventa por cento dos aposentados deste País votaram
no Lula e não esquecem o que ele falou em relação a
eles: que ia ser afetivo, que ia tratá-los com respeito;
que jamais usaria o fator previdenciário, que era contra
o fator, que o criticava. E, agora, faz tudo ao contrário.
Que Lula é esse? Queremos o Lula antes de ser Presidente. Queremos o Lula real, esse é o disfarçado.
Não é esse Lula que queremos.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Concede-me um aparte, Senador?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– V. Exª tem razão. A gente precisa fazer com que o
Presidente se lembre de algumas expressões de sua
autoria, como aquela que dizia, por exemplo, que os
aposentados brasileiros mereciam ter a condição que
têm os aposentados europeus. Essa é uma frase do
Presidente Lula, antes de ser Presidente. Queria resgatar o fio da meada de ontem de madrugada, Senador Mário Couto, para lembrar a todos nós que precisamos, em relação ao Presidente Lula, cobrar dele
uma postura mais efetiva. Ou seja, a mim não basta
que o Presidente se comprometa, no caso de os projetos serem aprovados na Câmara, a não vetá-los. A
mim não basta isso, Senador Mário Couto, a mim não
basta. É um compromisso, mas o Presidente precisa
sair da comodidade dessa assertiva para efetivamente se comprometer e estimular a sua base na Câmara
dos Deputados a se mobilizar no sentido de aprovar
os projetos. Ele tem que sinalizar isso claramente,
porque todos nós sabemos... E não quero aqui dizer
que a base de Deputados do Presidente Lula na Câmara é de cordeirinhos. Não se trata disso, não, mas
é porque ela trabalha afinada com o pensamento do
Presidente Lula e com o pensamento do seu Governo.
É algo natural, isso é natural na política. Agora, o Presidente se comprometer que, em sendo aprovados os
projetos, ele não vetará, é pouco. Ele precisa agora se
comprometer, e eu acho que nós devemos agora partir
para essa cobrança, no sentido de conversar, estimular, incentivar e apoiar a sua base de sustentação na
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Câmara para que ela, efetivamente, vote os projetos,
e vote positivamente. Aí, sim, ele vai cumprir, na sua
plenitude, com o compromisso que ele, teoricamente,
assumiu com os aposentados e pensionistas deste
País. Fora isso – não diria que é conversa mole –, é
conversa sem efetividade, Senador. É conversa sem
efetividade. Então, eu acho que agora a nossa cobrança tem que ser neste sentido, cobrar respeitosamente
do Presidente Lula uma atuação efetiva, clara, cristalina. Ele tem que colocar para todos nós aqui, para a
sociedade brasileira, esse propósito, esse intuito: “Vou
conversar com a minha base de sustentação na Câmara para que eles coloquem em pauta os projetos
que estão lá dormitando, apreciem e votem positivamente, para que, em chegando às minhas mãos, eu
possa sancioná-los”.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, Senador.
Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (PSDB – AP) – Senador Mário
Couto, primeiro, cumprimentar V. Exª, o Senador Eduardo Suplicy, que está aqui, o Senador Mesquita Júnior,
o Senador César Borges, o Senador Mão Santa, os
Senadores que estão colaborando nessa caminhada
em defesa dos aposentados e pensionistas. Mas deixe-me fazer um registro objetivo. O Deputado Cleber
Verde Cordeiro Mendes encontra-se aqui no cafezinho
e já veio conversar conosco na linha de avançarmos
na articulação com os Deputados. Ontem, esteve aqui
uma Deputada. Já em torno de seis ou sete Deputados,
numa visão de frente suprapartidária, como fizemos
aqui, confirmaram que estarão aqui no plenário no dia
2, quando poderemos fazer até uma passagem simbólica, entregando nas mãos deles os três projetos,
para que comecem a fazer o movimento na Câmara
dos Deputados. O próprio Presidente da Cobap, Warley Martins, está aqui. As centrais sindicais se comprometeram a estar conosco nesta terça-feira. Tenho
recebido e-mails de idosos, que, espontaneamente,
Senador Geraldo Mesquita Júnior, dizem: “Vou pegar
o meu ônibus aqui no interior da minha cidade e vou
para Brasília”. Já estão saindo espontaneamente, pagando a sua passagem, até solito no más, para virem
participar conosco. Entendo que esse é um movimento irreversível. Como todos usamos o termo: não tem
volta. Confesso-lhes, a exemplo do que falou ontem o
Senador Geraldo Mesquita Júnior, que não acredito que
o Governo Lula deixará de apresentar uma proposta
que vá na linha de acabar com o fator e garantir uma
política de reposição dos benefícios dos aposentados
e também dos pensionistas. Claro que esse movimento
popular é que vai garantir a mobilização dos Deputados e a aprovação dos projetos lá na Câmara. Pode
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ser até em forma de substitutivo, desde que atenda.
Eu chego a dizer, Senador Geraldo Mesquita Júnior:
querem rejeitar os meus três projetos? Rejeitem em
paz. Agora, apresentem uma proposta que atenda aos
aposentados e que acabe o fator. Ninguém aqui está
preocupado com a paternidade, de ser o autor ou não
do projeto. Nós queremos é que os aposentados e pensionistas tenham o reajuste integral e a reposição das
perdas, e o fim do fator que arrebenta a vida de todo
assalariado, porque ele se aposenta com um redutor
de 40%. Então, eu fico muito tranqüilo. Confesso-lhe
que acho que está sendo construída uma alternativa.
Não a conheço, senão não esconderia de ninguém.
Teria conversado com os senhores. Não conheço.
Mas eu tenho aqui um sentimento bem no fundo do
coração, aquela questão da alma, que alguma coisa
vai ter que ser apresentada. Eu espero que venha
nesta linha: reposição das perdas, uma política daqui
para frente e o fim do fator, com uma idade mínima,
que nós nunca nos negamos a discutir. O Presidente
Lula está ouvindo e vendo esse movimento das ruas.
É aquilo que eu digo: os tambores estão rufando em
defesa dos aposentados em todas as cidades deste
País. O Presidente Lula é inteligente, competente, habilidoso, político, por isso que se elegeu pela segunda vez à Presidência da República. É com esse viés,
é com esse olhar, Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que eu tenho muita esperança. Não pela luta que nós
travamos, aqui, de forma muito coletiva, com todos os
Senadores – eu digo que não foi uma luta, nós fizemos
um bom debate e todos votaram juntos; não teve um
votinho contra aqui. E eu tomo a liberdade, nesse nosso diálogo, aqui, de dizer que nós continuaremos, sim,
apoiando os Deputados, como, agora, o Deputado que
se encontra no cafezinho, no sentido de que a gente
aprove, com rapidez, o fim do fator e a recuperação
dos benefícios dos aposentados. Meus cumprimentos,
mais uma vez, a V. Exª e a todos os Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Na terçafeira, Senador Paulo Paim, haveremos de dar mais um
passo, e eu espero que nós possamos dar, em breve,
a boa grande notícia aos aposentados deste País, porque um fato está decidido e está determinado. Acabou
V. Exª de falar: a condição de recuo é irreversível. Não
recuaremos um milímetro. Os próximos passos, depois
da vigília, é irmos às ruas, e os aposentados já pedem
isso. Espero, antes, que o povo tão sofrido deste País,
que trabalhou tanto por este País, não necessite ir às
ruas para pedir justiça. Espero que isso não aconteça.
Mas não se tenha dúvida de que, depois dessas ações,
não há outra alternativa: o povo irá às ruas e nós temos que acompanhá-lo. Esse é o sentimento que eu
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sinto nas correspondências que eu tenho recebido, e
V. Exª também.
Mas, Sr. Presidente Mão Santa, quero hoje dizer a
V. Exª que a corrupção no Estado do Piauí tem a mesma
dimensão talvez da violência do Estado do Pará. Por
isso é que eu diria que V. Exª não fez quatro a um. Até
acredito que, com este meu pronunciamento e com os
outros, possamos estar empatados: que a corrupção no
seu Estado seja tão forte quanto a violência no Estado
do Pará hoje. E V. Exª vai perceber, até o final do meu
pronunciamento, como eu tenho razão.
Eu acho que o Pará contribui para que o Brasil
seja hoje um dos países mais violentos do mundo. A
sensação que eu tenho, meu caro Senador baiano César Borges, é que o Pará e o Rio de Janeiro sejam os
Estados mais violentos do Brasil. O Brasil hoje possui
uma das maiores taxas de homicídio do mundo, Senador Geraldo Mesquita, do mundo! Olhem para quem o
Brasil perde em termos de homicídio: Colômbia, que
nós sabemos por quê, e perde para a África do Sul,
Jamaica e Venezuela. Só! Bate todos os outros países
do mundo em homicídio. E eu tenho certeza de que o
meu Estado, o meu querido Estado do Pará, o sexto
maior exportador deste País, um Estado que tem um
potencial turístico imensurável, hoje, contribui para essa
taxa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Senador
Geraldo Mesquita Júnior.
Quando venho aqui... Mão Santa, é sua obrigação vir aqui a esta tribuna denunciar a corrupção no
Piauí. A sua obrigação é constitucional, Mão Santa. É
constitucional! Você faz isso por respeito ao povo que
acreditou em você, que confiou em você e que mandou
você para cá. É sua obrigação vir aqui e denunciar o
Governador, mesmo que ele não goste. Lixe-se o Governador do Piauí! Mas você tem obrigação de vir a
esta tribuna e mostrar o que está acontecendo no seu
Estado. Foi exatamente para isso que aquela população lhe mandou para cá, assim como eu. “Ah, porque
o Mão Santa está perturbando o Governador...” Nada
disso! “Ah, porque o Mário Couto perturba a Governadora...” Nada disso!
Eu queria, a quantos me questionassem, responder que eu jamais pararia, em respeito ao povo do meu
Estado, em respeito às pessoas e às famílias que hoje
choram a morte de seus parentes.
Vou ler aqui uma carta de um leitor escrita para
um jornal do Pará, editoriais de jornais. Eu vim aqui a
esta tribuna alertar, dizer que as pessoas estão rezando antecipadamente pelas mortes daqueles que vão
ser assassinados no dia seguinte; eu vim aqui dizer
que os Correios do meu Estado não conseguem mais
entregar cartas; eu vim aqui dizer que os jornais do
meu Estado não conseguem mais distribuir os seus
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jornais; eu vim aqui dizer, Mão Santa, um fato inacreditável: que os ladrões estão prendendo a polícia do
meu Estado, saqueando as cidades, tomando as cidades do meu Estado.
Isso é inacreditável. Falando, não dá para acreditar, Mão Santa.
Eu vim aqui dizer que as centrais elétricas do meu
Estado não conseguem entregar mais a conta de luz;
eu vim aqui dizer, Mão Santa, que os bandidos estão
cobrando pedágio para as famílias entrarem nas suas
casas, nos seus bairros. E vou mostrar aqui que tudo
que eu falei nesta tribuna aconteceu e continua acontecendo no meu Estado.
Não adianta, Mão Santa, dizer que você é contra o Governador, que você está fazendo politicagem!
Não adianta!
Podem falar isso de nós, podem falar o que quiserem de nós. Você é um homem determinado, briga
pelo seu povo. Você tem que continuar fazendo o que
está fazendo, e eu também. Ninguém, repito, me faz
parar.
Dediquei todas as quintas-feiras – todas! – para
falar deste tema, para comentar este tema, para falar
em defesa do meu Estado, para falar em defesa do
meu povo, que me colocou aqui exatamente para fazer
isso, para cumprir com a minha obrigação de Senador
da República, mostrar que a população brasileira está
sendo dominada pelos bandidos. Há crimes violentos,
barbaridades em todo o País. Mas o meu Estado é o
campeão.
A Governadora do meu Estado, que prometeu,
nas suas campanhas políticas, acabar com a bandidagem no meu Estado, não toma absolutamente nenhuma providência. Há falta de policiais, falta de equipamentos, delegacias de polícia caindo aos pedaços,
policiais sem condição de trabalho, e os bandidos tomando conta do meu Estado.
Como testemunha mais patente, Mão Santa, de
que o que falo aqui não é exagero, não é politicagem,
é uma realidade, Nação brasileira, vou ler uma carta
de um leitor, ou melhor, parte dela, porque a carta é
muito grande e tomaria muito tempo. Lerei parte dessa
carta de um leitor chamado André Rocha, que mostra
muito bem a situação do Estado do Pará nos dias de
hoje em relação à violência.
André Rocha, advogado, biomédico:
Não falo sem razão. Ao longo de minhas
três décadas de existência, feliz abaixo da linha
do Equador, nunca sofri assalto ou violência.
Somente a após a posse de nossa Governadora, sofri dois assaltos à mão armada, nos
quais perdi muito mais do que documento, di-
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nheiro e bem materiais; perdi a tranqüilidade
de andar na rua, passei a andar em locais desertos, passei a deixar bens que tenham valor
maior do que R$50,00 em casa, sob pena de,
caso não faça isso, aumente muito o risco de
sofrer nova violência, cujo desfecho trágico ou
não depende única e exclusivamente do bom
senso do banditismo.
Na roda de amigos, a violência virou
tema corriqueiro, como aquelas discussões
de velhas hipocondríacas para saber quem é
mais doente: ‘Ontem fui assaltado!’ – é o que
se comenta hoje nas rodas –; ‘E eu – dizia o
outro – sofri um seqüestro relâmpago, até me
ameaçaram de morte!’; ‘Isso não é nada. Tive a
casa invadida por quatro ladrões que limparam
minha casa, roubaram o meu carro, passaram
a noite abusando de minha esposa e filha, mas
graças a Deus não as estupraram.
Há quem diga, principalmente alguma
autoridade do Governo, que esse texto é exagerado, que devo ser simpatizante de um grupo
político contrário. Mas a verdade indiscutível é
que nunca o belenense, o paraense se sentiu
tão cordeiro em meio de malha de ladrões, assassinos, estupradores, estelionatários e toda
sorte de criminosos, de abuso e descaso.
Leitor – dizia esse aos leitores paraenses do jornal O Liberal – faça você mesmo
sua estatística: pergunte a dez pessoas de
seu círculo se já foi vítima de algum tipo de
violência. Garanto que você vai se surpreender com o resultado.
Eu já disse isto várias vezes da tribuna:
Pergunte a um paraense quem, no Pará, ainda não
foi assaltado. Governadora, Secretário de Segurança
Pública, façam sua estatística. Aliás, a Governadora,
apesar de ter um parente assassinado brutalmente,
mesmo assim, não tomou nenhuma providência. Eu
já tive – eu – um filho e uma filha que sofreram um
seqüestro relâmpago; um filho numa semana, a filha
na outra. Mas não me queixo, porque milhares e milhares de paraenses estão sofrendo não só seqüestro,
mas todas as perversidades que os bandidos possam
pensar em fazer.
Governadora, Secretário de Segurança Pública,
façam suas estatísticas, mas não façam a pesquisa
entre moradores de condomínios de alto luxo, de segurança reforçada. Essa realidade não reflete a real
situação de 99,99% dos paraenses que não podem
dispor de tamanha mordomia de tranqüilidade, de segurança privada.
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Quando os senhores pretendem tomar providências? Não sou eu, é o leitor, é o paraense que está
perguntando à Governadora, Presidente Mão Santa.
É um paraense que está perguntando a ela: quando é
que a senhora vai tomar providências? Quando, Deus
a livre, algum ente querido seu for assaltado – já foi até
assassinado, e ela não tomou providência nenhuma
–, seqüestrado ou assassinado?
Eu estou lendo esta carta para mostrar que o que
eu falo é a realidade pura. Eu falei aqui que se tinha
que pagar pedágio, porque, se não se pagasse pedágio, os assassinos matavam os paraenses. Está aqui,
na semana passada. Isso eu falei há quinze dias. No
Pará, quem quiser entrar em sua casa ou fazer algum
negócio na baixada, nas ruas, nos bairros, se não pagar pedágio, morre. Chegamos a esse ponto!
A bandidagem tomou conta do meu Estado. Os
assaltantes dominaram o meu Estado. Não existe policiais para conter a violência em meu Estado. O interior está sujeito, a cada semana, a cada mês, a uma
cidade ser tomada por assaltantes. Bancos, vinte e três
assaltos de bancos! Os bandidos entram nas cidades
do interior, tomam a cidade, prendem delegado, prendem PM e fazem o que querem.
TV Senado, mostre para o País o que eu falei.
Está aqui, eu vou ler. Depois eu vou mostrar o jornal,
ainda não. Eu vou contar a história do empresário que
foi morto por não pagar pedágio. Depois eu vou mostrar o jornal. Mas eu vou primeiro ler a reportagem,
reportagem de O Liberal também.
O empresário Hoston Luiz Meireles de
Souza, de 35 anos, foi assassinado a tiros, no
início da manhã de ontem, no Aterro Sanitário
do Aurá [um bairro que há em Belém]. Hoston
costumava freqüentar o local para comprar
material reciclável. A polícia suspeita que ele
tenha sido morto por traficantes que cobram
“pedágios” para permitir o acesso dos compradores ao lixão.
Segundo seus próprios familiares, Hoston tinha parado de pagar essas “taxas” [R$
500,00 por mês].
Olha onde nós chegamos, Srs. e Srªs, R$500,00
por mês. Meu Brasil! Você tem que pagar R$500,00 por
mês para os bandidos, os traficantes, os assassinos,
para entrar no bairro. O Sr. Hoston não pagou! Metralharam o Sr. Hoston., porque ele tinha parado de pagar essas “taxas” e, por isso, passou a ser ameaçado
pelos homens conhecidos como “Negão” e “Bichinha”.
Os dois encabeçam a lista de suspeitos.
Agora, TV Senado, mostre aqui este jornal paraense:
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“Carteiros têm mês de maior insegurança.” Vou
repetir: “Carteiros têm mês de maior insegurança.”
O Natal se aproxima. As correspondências aumentam. Os carteiros não podem entregar as mensagens natalinas no Estado do Pará. Absurdo! Terrível!
Os carteiros não podem entregar as correspondências
no Estado do Pará. Os bandidos não deixam!
Se teimarem, igual ao Sr. Hoston, são mortos! O
Sr. Hoston deixou de pagar o pedágio para entrar onde
trabalhava, e o mataram! Os carteiros têm que fazer a
mesma coisa; se não o fizerem, morrem!
E o jornal está chamando a atenção. Como um
Estado, do tamanho do meu, que colabora tanto com
a economia deste País, um Estado de 7 milhões de
habitantes, tem apenas 11 mil soldados para proteger
a sua população? Olhem como os bandidos tomam
o Estado! Mostra TV Senado! Mostra a situação dos
Correios no meu Estado!
Em lugar nenhum do mundo, Srªs e Srs. Senadores, vê-se isso! Em lugar nenhum do mundo, vê-se
que as pessoas deixaram de ter o direito de ir e vir.
Em lugar nenhum do mundo, as pessoas podem ser
impedidas de entrar nas suas casas, de realizar os
seus trabalhos.
No Pará, é necessário que se pague pedágio para
entrar nos seus bairros e nas suas casas.
Os carteiros, dignos carteiros! Só no mês passado, está aqui no jornal, 16 carteiros foram assaltados,
durante o mês. Os carteiros, em todo o mundo, em todo
este planeta chamado Terra, têm o direito de realizar o
seu trabalho, só no Estado do Pará é que não têm.
Senador Mão Santa, lamento muito que no seu
Estado do Piauí a corrupção tome conta. Mas, no
meu Estado, a coisa é muito séria. Olhe como estão
os quartéis. Aqueles que são obrigados a proteger a
população, olhe como se encontram eles.
O Ministério Público Militar vai mandar
apurar denúncias feitas por integrantes da Polícia Militar de que as condições de higiene e de
trabalho do 20º Batalhão da Polícia Militar[, um
dos maiores, talvez o maior], situado no bairro
do Guamá, são as piores possíveis.
São piores, dizem as denúncias, até mesmo que as péssimas condições de higiene de
algumas das mais sujas delegacias de polícia
do Pará.
No dossiê remetido ao Ministério Público Municipal, os denunciantes reclamam de
perseguições que estariam sendo praticadas
pelo Comandante do Batalhão, dizem que a
alimentação servida é péssima – menos para
os altos oficiais, é claro.
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E o mais grave é que militares estariam sendo
obrigados a prestar serviço de segurança privada para
empresas particulares que executam obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Essa é a situação
da nossa polícia, meu querido Senador Mão Santa.
Desço desta tribuna, Senador, indignado com a
situação de insegurança do meu povo.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Concedeme um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Permito,
sim.
Desço indignado, principalmente, porque a Governadora do meu Estado disse em todos os palanques no Pará – em nenhum ela hesitou. Em todos, a
sua bandeira de campanha era que ela acabaria com a
bandidagem no meu Estado. Aumentou muito. Poderia
ter aumentado um pouco, mas aumentou muito.
Hoje, o paraense anda intranqüilo. Hoje, o povo
sofrido e humilde, mas digno, do interior do meu Estado, anda inseguro. Hoje, o povo da capital da minha querida Belém de Nazaré anda inseguro. Hoje, o
Estado do Pará bate todos os recordes de violência
neste País.
E a Governadora – é lamentável, mas temos que
falar isso, ela dá motivos para que falemos – pega um
avião e passa um mês na China. O que vai fazer uma
Governadora de Estado na China, na hora em que a
China corta suas importações, na hora em que a China diminui suas importações, na hora em que a China
manda a Vale do Rio Doce segurar o minério? A China
pára com todos os negócios dela no mundo por causa da crise. Aí, vai a Governadora buscar negócios na
China. É inacreditável! Inacreditável!
Pois não, Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agradeço
a V. Exª o aparte. Mas quero chamar a atenção do
Senador Mão Santa que até no Pará a corrupção no
Piauí já é notícia. Nosso Senador lembrou a V. Exª os
fatos de que todo dia tomamos conhecimento: obras
eleitoreiras, desvio de recursos, as denúncias que começaram com a Fenatec e não têm mais fim. Quero
fazer esse registro porque, veja bem, se fosse uma
denúncia minha, sua ou de alguém do Estado, seria
uma questão localizada do Estado do Pará. Mas a situação do Piauí é tão grave que já é notícia no Pará.
Infelizmente, não é notícia boa, é notícia de corrupção.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Infelizmente, temos essas notícias, porque queríamos falar de
coisas boas dos nossos Estados, que amamos, Senador Heráclito, de coisas boas, Senador Mão Santa,
e não de coisas más.
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Mas, repito a V. Exªs, Senador Heráclito e Senador Mão Santa, V. Exªs têm obrigação de fazer isso
como eu. Seríamos levianos se ficássemos calados.
Temos que usar os nossos direitos constitucionais
para vir aqui denunciar, falar, até que as coisas possam ser ajeitadas.
Senador Mão Santa, eu não vou desistir, como sei
que V. Exª vai continuar denunciando. Denuncie, mostre ao seu povo do Piauí o que está acontecendo lá e
eu farei o mesmo. Dedicarei todas as minhas quintasfeiras, todas, sem exceção. Quando estiver aqui neste
plenário, dedicarei ao meu povo, ao humilde povo do
meu Estado, ao povo trabalhador, ao povo decente, ao
povo honesto, que está sendo assaltado, pisoteado e
massacrado pelos bandidos. Estarei aqui atento, firme,
denunciando sem medo, pedindo providências. E reconheço: quando as providências forem tomadas, assim
como V. Exª, serei correto, serei digno de chegar aqui
a esta tribuna e agradecer às autoridades que assim
amenizaram o sofrimento do meu Pará. Só isso, nada
mais que isso. A única coisa que quero é ver o meu
povo feliz. A única coisa que quero é ver o meu povo
com segurança.
Não quero ver o paraense intranqüilo nas ruas,
não quero ver o paraense sofrendo. A única coisa que
desejo é o bem do paraense. E, para isso, não abrirei
mão nem um milímetro, custe o que custar, aborreça
quem aborrecer. Lutarei até o fim, até meu último dia
aqui, se for preciso, para que a segurança do meu Estado volte a reinar, para que a tranqüilidade do meu
Pará volte a reinar, para que os paraenses possam se
orgulhar de morar no Estado do Pará, para que cada
um de nós, paraenses, ao olhar para Nossa Senhora de
Nazaré, possa dizer: muito obrigado, minha Virgem.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Depois de ouvir as contundentes denúncias do Senador Mário Couto, somadas às denúncias do Senador Demóstenes Torres, o Senado da República traz
a verdade ao Brasil. E bastaria, para uma análise do
que vivemos na nossa política, revivermos o pensamento de Norberto Bobbio, estadista, senador vitalício da Itália, que disse que o mínimo que temos de
exigir de um governo é segurança à vida, à liberdade
e à propriedade. Então, bastaria isso para o Senado,
através dos Senadores da República, advertir sobre
a situação do Brasil, onde a sociedade vive uma verdadeira barbárie.
Convidamos para usar da palavra o Senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, Senador
que representa o Estado de São Paulo.
V. Exª poderá usar o tempo que achar conveniente. E acho que terminará o seu mandato se tentar
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defender o Governo do pronunciamento do Senador
Demóstenes Torres e, agora, do pronunciamento do
Senador Mário Couto. Então, V. Exª poderá usar a tribuna pelo tempo que achar conveniente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, quero informar
que até fiquei contente de ter visto o Senador Tasso Jereissati, há pouco, ingressar no plenário. Tive a
oportunidade de dizer a ele que falarei em virtude das
observações que ele aqui levantou ontem, juntamente com o Senador Arthur Virgílio, que secundou a sua
fala, e da solicitação que fez de esclarecimentos por
parte da Presidência da Petrobras, ao Presidente José
Sérgio Gabrielli, a respeito do fato de a Petrobras ter
levantado na Caixa Econômica Federal um empréstimo
considerável, mas que, conforme os esclarecimentos
dados pela Petrobras, constitui uma operação perfeitamente normal.
Quero aqui ler a nota de esclarecimento da Petrobras. Mas, antes disso, quero repetir algumas observações que o próprio Presidente da Petrobras, José
Sérgio Gabrielli, há pouco fez. A primeira: é imprecisa,
não é correta a informação de que a Petrobras atrasou
o pagamento de fornecedores. A operação entre a Petrobras e a Caixa Econômica Federal foi realizada em
condições perfeitamente normais de mercado.
Normalmente, a Petrobras obtém recursos emprestados de instituições financeiras no exterior. Mas
avaliou que, dessa vez, seria oportuno, adequado e
melhor obter esse empréstimo, assim realizado, junto
à Caixa Econômica Federal, em condições normais de
mercado. As instituições financeiras, normalmente, têm
até a disposição de realizar operações financeiras com
empresas saudáveis e, em especial, com aquela que
é a maior empresa brasileira, justamente a Petrobras.
Em especial, porque é muito favorável e adequada a
situação da Petrobras.
É fato que a Petrobras teve, no último trimestre,
Senador Tasso Jereissati, uma diminuição do seu caixa de R$2,3 bilhões, mas terminou o terceiro trimestre com R$10 bilhões de caixa; então, numa situação
extremamente tranqüila. A Petrobras, ao longo dos
primeiros nove meses deste ano, Senador Tasso Jereissati, teve um faturamento médio de R$17,3 bilhões
por mês; portanto, algo muito saudável.
A Petrobras realizou investimentos, sim... Eu ouvi
a sua expressão no diálogo com o jornalista Sardenberg, na CBN, quando V. Exª disse que a Petrobras teria
anunciado a realização de trilhões de investimentos.
Claro, V. Exª talvez tivesse... V. Exª usou esta expressão: investimentos trilhardários. Foram investimentos
vultosos, sim, mas nós não estamos falando aqui de
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uma empresa que estaria com um faturamento maior
até que o dos Estados Unidos da América ou que o
do Brasil. Mas os investimentos da Petrobras, ao longo
dos primeiros nove meses, foram vultosos.
Senador Tasso Jereissati, vou lhe dar o número com maior precisão. Foram da ordem de US$20,2
bilhões ao longo dos últimos nove meses, correspondendo a aproximadamente R$36 bilhões.
A Petrobras, estando em uma situação econômico-financeira saudável, distribuiu, ao longo desses
nove meses, R$6 bilhões e teve uma captação líquida
de recursos de R$4,2 bilhões.
Ressalto que o Presidente José Sérgio Gabrielli,
que esteve várias vezes no Senado Federal dialogando
conosco, terá o maior prazer de novamente comparecer e de prestar os esclarecimentos solicitados pelo
Senador Tasso Jereissati.
Mas o que avaliei e aqui falo ao meu amigo Senador Tasso Jereissati, ex-Presidente do PSDB, é que
me pareceram um tanto imprecisas as observações
de V. Exª de que estaria havendo um problema sério,
grave com a Petrobras.
Senador Tasso Jereissati, a palavra de V. Exª,
que tem a responsabilidade de ser Senador, de já ter
sido Presidente do PSDB – agora é o Senador Sérgio
Guerra –, e Governador do Ceará, obviamente tem um
peso muito grande. E, sendo V. Exª um empresário,
conhece muito bem o que pode a palavra, às vezes
não precisa, de um Senador sobre a maior empresa
brasileira causar – como efetivamente causou hoje –,
na Bolsa de Valores, um certa intranqüilidade. Portanto,
foi necessário que a Petrobras procurasse esclarecer
a sua situação financeira nos seguintes termos. E aqui
leio a nota da Petrobras:
A respeito de matérias publicadas pela
imprensa hoje, 27/11, sobre a situação financeira da Petrobras, a companhia esclarece
que o plano de negócios 2008-2012 prevê
investimentos de US$112,4 bilhões (média
anual de US$22,5 bilhões) com necessidade
de captações médias anuais de US$4 bilhões.
[o que, inclusive, em 2008, está acontecendo
conforme os números que mencionei].
Com uma extensa carteira de projetos
e excelentes perspectivas de crescimento, a
Petrobras vem aumentando fortemente seus
investimentos. Até setembro, no sistema Petrobras foram investidos US$20,2 bilhões (resultados em conformidade com a legislação
brasileira, convertido pelo dólar médio do período), um crescimento de 32% (em dólar) em
relação ao mesmo período do ano anterior.
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No curso de suas atividades operacionais
e financeiras, a Petrobras sempre acessa os
mercados de capitais e bancários nacionais e
internacionais. A companhia sempre analisa
todas as alternativas de financiamento, buscando sempre as opções mais adequadas ao
perfil de sua dívida, seja na parte de custos,
como nos prazos.
Em virtude das condições atuais do mercado financeiro internacional e a solidez do
sistema financeiro nacional, as companhias
brasileiras, incluindo a Petrobras, vêm utilizando com maior freqüência o mercado doméstico para suprir suas necessidades normais
de financiamentos. Além disso a evolução
do câmbio propicia melhores condições para
captações no mercado interno, diminuindo a
exposição da empresa a dívidas em dólar.
Os lucros recordes no terceiro trimestre
de 2008 e nos nove meses de 2008 foram
obtidos pelos excelentes resultados operacionais (aumento da produção de óleo e gás
natural, aumento da venda dos derivados e
melhores preços). Até setembro, a geração
de caixa em suas atividades operacionais totalizaram R$34,7 bilhões mais R$4,4 bilhões
em financiamentos líquidos. Foram utilizados
R$35,2 bilhões em atividades de investimento
e pagamento de R$6,2 bilhões em dividendos,
resultando em uma geração líquida negativa
de R$2,3 bilhões e um caixa de R$10,8 bilhões
de reais no final de setembro. Esses valores
fazem parte das demonstrações contábeis da
companhia, arquivada na Comissão de Valores Mobiliários e amplamente divulgadas ao
mercado.
Porém parte do aumento do lucro líquido
é reflexo da valorização do dólar. No terceiro
trimestre de 2008 houve um ganho financeiro
de R$3,5 bilhões (variações cambiais sobre os
ativos líquidos expostos) contra uma perda de
R$1,2 bilhão no segundo trimestre de 2008,
sem contudo representar maior geração de
caixa para a companhia.
Em outubro a companhia teve maiores
gastos com impostos e taxas, com o recolhimento de mais de R$11,4 bilhões no mês. Parte
desses pagamentos refere-se ao Imposto de
Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, devido ao maior lucro líquido apurado
no terceiro trimestre de 2008 e participações
especiais calculadas com base no valor de
pico do preço do petróleo. O faturamento bruto
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mensal médio nos nove primeiros meses foi
de R$17,3 bilhões.
É importante ressaltar que as captações
efetuadas fazem parte do curso normal das
atividades da companhia, que apresenta hoje
baixos níveis de alavancagem financeira, permitindo aumento de captações sem comprometer a estrutura ótima de capital e a financiabilidade de seus projetos.
Quero ressaltar, prezado Senador Tasso Jereissati, que o Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, diz estar à disposição, sim, para vir ao Senado.
Ele tinha, de ontem para hoje, compromissos e avaliou
que esses esclarecimentos de maior urgência eram
necessários, dadas as perguntas que V. Exª levantou
ontem. Mas ele tem toda a disposição de vir ao Senado. É normal que venha à Comissão de Assuntos
Econômicos e à Comissão de Infra-Estrutura, quem
sabe até conjuntamente, pois ambas têm interesses
neste assunto.
V. Exª tantas vezes teve oportunidade de argüilo, de dialogar com S. Sª, que quer dar continuidade
a esse procedimento. Como seu amigo, quero recomendar que o faça.
Em face das observações feitas ontem por V. Exª,
de que poderia haver uma situação séria na Petrobras
e que, em função da gravidade da situação de caixa,
a Petrobras recorreu à Caixa Econômica Federal, que
lhe emprestou mais de R$2,8 bilhões no último dia de
outubro, dando a impressão de que havia aumentado
o crédito no País, e, logo depois, das observações do
Senador Arthur Virgílio, de que essa era uma situação
de gravidade enorme que teria justificado a interrupção da votação ontem havida, esclarece o Presidente
José Sérgio Grabrielli: “Em verdade, trata-se de uma
situação normal”. “A Caixa Econômica Federal é uma
instituição que empresta recursos para as mais diversas empresas brasileiras, tanto no setor habitacional
quanto em outros setores.” Então, não há impedimento legal para que tenha havido essa operação. Mas,
sim, é mais do que justo que V. Exª pergunte e que a
Petrobras responda.
Havia hoje reunião importante da Diretoria com
compromissos já previamente agendados. Mas o Presidente José Sérgio Gabrielli está disposto a vir ao
Senado e a prestar esclarecimentos.
Obviamente, V. Exª mesmo, se assim o desejar...
Eu me disponho... Eu até fiquei pensando: será que
não seria adequado, antes de V. Exª fazer o pronunciamento com o tom de gravidade sobre a maior empresa brasileira, telefonar ao Presidente da Petrobras
para obter as informações que agora estão aqui colocadas? Bem, enfim...
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Senador Tasso Jereissati, esses dias, eu fiquei
pensando que pode ser a forma de agir dos Senadores
da Oposição. Eu me lembro de V. Exª aqui, outro dia,
tão bravo e indignado porque o Presidente Lula havia
recomendado aos brasileiros que pudessem adquirir
automóveis, bens e tal. V. Exª aqui externou: “Puxa vida,
mas será...” V. Exª lembra bem os termos sobre o grau
de... V. Exª considerou que havia ali declarações um
tanto irresponsáveis. Eu fiquei lembrando que ouvi, há
poucos dias, o Governador José Serra conclamar as
pessoas no Brasil a adquirirem automóveis. Faz isso
cerca de duas semanas. Eu fiquei esperando que V.
Exª fosse fazer aqui um paralelo, que não ouvi até
agora. Então, faço essa observação, com carinho e
respeito por V. Exª.
Concedo-lhe, Senador Tasso Jereissati, um aparte com muita honra.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Eduardo Suplicy, querido amigo, meu professor de
Macroeconomia 1 na Fundação Getúlio Vargas, por
quem tenho o maior apreço e admiração pelas exposições sempre muito francas, muito sinceras, porém,
às vezes um pouco ingênuas. Acredita nas denúncias
que lhe são feitas com o mesmo ardor, com a mesma
convicção...
(Interrupção do som.)
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (...) com a
mesma convicção com que acredita nos números que
os seus correligionários lhe dão, notadamente quando
é para defendê-los. Isso não deixa de ser uma virtude.
Normalmente, os ingênuos são pessoas de muito bom
caráter. Não faz parte dessa ingenuidade, no entanto,
a enorme fixação que V. Exª e o Senador Mercadante
têm pelo Governador José Serra. Não há uma acusação, uma denúncia, uma colocação mais séria sobre o
Governo Federal que a gente faça aqui que não esteja
na ponta da língua de V. Exª e do Senador Mercadante
o nome do nosso querido Governador José Serra. Não
sei se isso é admiração ou frustração por não serem
o Governador José Serra. Mas, de qualquer maneira,
isso é lisonjeiro para o Governador José Serra. Assim
que terminar aqui, vou telefonar para ele e dizer que
ele deve estar envaidecido por um homem do calibre
e do quilate de V. Exª ter essa obsessão tão grande,
assim como o Senador Mercadante, pelo Governador
José Serra, que, embora politicamente seja um grande homem, não é nenhum Marlon Brando ou Brad
Pitt, não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Mas V. Exª observou que ele, há poucos dias, conclamou os paulistas e brasileiros a adquirirem automóveis...
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O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Vou chegar lá. Conclamou e fez... A observação que fiz, num
tom de muita seriedade... Não fiz nenhum ato mais
ofensivo ao Presidente da República, que procuro
tratar com muito respeito. A insistência do Presidente
da República, até aquele momento, assim como a do
Ministro da Fazenda, até aquele momento, em tratar
a crise que acontecia no mundo inteiro num tom de
deboche, de menosprezo. Passaram pelo menos uns
quinze dias na televisão soltando piadas sobre a crise.
Uma hora diziam que era uma “marolinha” – lembrome do Presidente dizendo isso –, outra hora, perguntado sobre a crise, ele dizia que ela não atravessaria o
Atlântico, ou melhor, que ele não ia deixar atravessar
o Atlântico; já outra hora, ele mandava perguntar ao
Bush, pois a crise era dele e nós não tínhamos nada
com isso, ou ainda, que eles tinham era que aprender
conosco e...
(Interrupção do som.)
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (...) Senador Mão Santa, levando na galhofa e na brincadeira uma situação seriíssima, que, se fosse lá fora só e
não viesse a atingir o Brasil, não poderia ser tratada
na galhofa e na piada. Se estava infligindo algum tipo
de sofrimento e desemprego a outros povos e a outras
nações, a questão já não poderia ser tratada assim.
Agora, o mais grave ainda: quando a crise chegou ao
Brasil, não houve uma percepção nem do Presidente
da República, pelo menos pelo que ele declarou, nem
do Ministro da Fazenda, pelo menos pelo que ele declarou. Até o momento em que eu fiz aquele pronunciamento, foi a primeira vez em que nós falamos em
crise aqui, neste Senado, crise econômica, pois o PT
ignorava solenemente uma crise que estava acontecendo, porque dizia que nada tinha relação com o
Brasil. Já agora, o Presidente toma atitudes seriíssimas, esquece completamente o que disse, esquece
das piadas, confirmando aquilo que ele disse sobre si
mesmo: ele é uma metamorfose ambulante. Ele realmente é uma metamorfose ambulante. Agora, V. Exª,
que eu conheço desde que foi meu professor, não é
uma metamorfose ambulante. Portanto, não pode também mudar de opinião, de conceitos, de avaliação e
de critérios a cada 24 horas. O Presidente é uma metamorfose ambulante, ele mesmo diz que é; e é o que
tem acontecido. Amanhã ele já pode dizer que não há
crise no Brasil, depois de amanhã dizer que a crise é
seriíssima. Isso tem acontecido com freqüência. Mas
não é o nosso assunto. Estou apenas respondendo a
V. Exª. O nosso assunto é a questão da Petrobrás. As
informações que lhe são dadas são absolutamente genéricas e não respondem às questões que eu levantei.
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Aí, vou lhe dar, primeiramente, os números técnicos,
que, nesta Casa, talvez V. Exª seja dos que melhor têm
condições de avaliar. Nesses mesmos números de balanço dados pelo Presidente da Petrobras a V. Exª, há o
seguinte dado: o passivo circulante líquido da Petrobras
chegou, ao final do último mês, a R$92,9 bilhões. O
passivo circulante líquido – o professor conhece, pois
é titular da Escola de Administração de Empresas – é
o conjunto daquelas dívidas de curto prazo, de curtíssimo prazo, que a Petrobras tem a pagar. Correto o
conceito, professor? Esse valor de R$92,9 bilhões foi
extraído do balanço. O ativo circulante líquido, aquilo
que a Petrobras tem em caixa e tem a receber no curto
prazo, somam R$57 bilhões. Há, portanto, um buraco
aí de curto prazo de R$36 bilhões. Isso está claro? Isso
significa que existe um problema de liquidez. Concorda, professor? Estou analisando números do balanço.
Se não, nós dois vamos ter de voltar para a Fundação
Getúlio Vargas, como alunos, dessa vez.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª pode completar as informações.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Nesse
último mês, no mês de outubro, desses R$92 bilhões,
enquanto o passivo circulante líquido cresceu R$12
bilhões, o ativo circulante líquido decresceu R$2 bilhões. Ou seja, o que se tem a pagar vem num ritmo
de crescimento gigantesco, de R$12 bilhões, e o “a
receber” cresceu apenas R$2 bilhões, o que significa
que essa questão de liquidez está se agravando. Em
qualquer análise de balanço que eu aprendi – V. Exª era
professor da Fundação Getúlio Vargas –, quando fazia
os coeficientes de liquidez, eram esses os parâmetros
que avaliávamos pelo banco. Correto, professor? Estou
perguntando conceitualmente: correto?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Em princípio, sim. Mas V. Exª tem de levar em conta as
outras informações, inclusive aquelas que eu próprio
aqui mencionei.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Vou levar.
A geração de caixa média, prevista pela Petrobras no
seu orçamento, é, até o final do ano, de mais R$10
bilhões – o EBITDA da Petrobras. A geração de caixa
depois de depreciação é de mais R$10 bilhões. Portanto, há aí um grande buraco.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– V. Exª me ouviu dizer, pelas informações do Presidente José Sérgio Gabrielli, que a Petrobras, neste
ano, tem tido – e esta é a previsão – um faturamento
médio mensal da ordem de R$17,3 bilhões. Portanto,
a expectativa é de que isso possa continuar.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Não estou falando de faturamento. Estou falando de EBITDA:
geração de caixa líquida depois de depreciação. Fa-
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turamento – V. Exª sabe melhor do que eu – não tem
relação com geração de caixa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Contribui.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Estamos
falando de faturamento bruto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
faturamento, obviamente, é a principal fonte de realização de caixa. É claro que, depois, com o faturamento,
se vai pagar as despesas, os salários.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Mas, faturamento, não é esse o conceito. Não é o conceito.
Faturamento é faturamento bruto. Faturamento só se
realiza em caixa para empresa efetiva depois de pagos
os custos. Então, o EBITDA da empresa é R$10 bilhões.
Portanto, há um buraco de caixa muito grande. Não há
dúvida. Qualquer analista primário sabe ver isso muito
bem. Afora isso, aqui está provado e comprovado que
existe um problema de liquidez que não foi fornecido
nos números que lhe foram passados. Esses números eu lhe dou, tintim por tintim, depois aqui. Segundo,
quero dizer que não é normal, não é corriqueiro, não é
natural o empréstimo feito pela Petrobras junto à Caixa Econômica. Primeiro, porque a Caixa Econômica é
um banco voltado para atividades sociais e para empréstimos de cunho social e tem como objetivo essas
ações principalmente ligadas ao setor de habitação,
saneamento básico, empréstimos a Governos de Estados e Municípios. Senador Sérgio Guerra, Senador
Heráclito Fortes, o maior devedor da Caixa Econômica
hoje chama-se Governo Federal. Senador Cícero Lucena, levantei os maiores devedores da Caixa. Sabe
qual é a dívida do Governo Federal com a Caixa? Perto de R$700 milhões. E a Caixa Econômica fez com a
Petrobras, em uma só operação, um empréstimo de
mais de R$2 bilhões, operação esta que ela nunca fez
na vida e operação esta que a Petrobras nunca havia
feito com a Caixa Econômica. Por quê? Porque se
supõe que uma empresa do porte da Petrobras, uma
empresa da pujança da Vale do Rio Doce têm crédito
no sistema bancário privado, aqui e lá fora, e assim
o fizeram durante toda a sua história, durante toda a
sua vida, alimentando-se da possibilidade de recursos
no mercado privado, no sistema financeiro privado. O
que isso leva a crer? Por isso nós pedimos explicações. Leva a crer que, além de problema de liquidez, a
Petrobras está com problemas de crédito para capital
de giro. Queria explicar que nenhum desses números
que o Presidente Gabrielli lhe deu tem relação com o
que estamos falando, porque o empréstimo específico, Senador Eduardo Suplicy, de R$2 bilhões junto à
Caixa Econômica, acrescido de outro empréstimo de
R$700 milhões do Banco do Brasil, é para capital de
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giro e não para investimentos. Todos os números que
foram dados pelo Presidente Gabrielli a V. Exª são
para investimentos, ou seja, a Petrobras precisou de
socorro de R$2 bilhões porque estava sem crédito e,
não o conseguindo em instituições privadas, buscou-o
em uma instituição do Governo Federal, porque estava sem crédito de R$2 bilhões para capital de giro, ou
seja, para pagar os seus fornecedores, para pagar o
seu feijão-com-arroz, não foi para melhorar a casa ou
crescer a casa; foi para pagar a comida e o leite das
crianças do dia-a-dia, porque ela estava com o caixa do
seu capital de giro. Isso está escrito, Senador Eduardo
Suplicy. Na justificativa do empréstimo da Caixa está
escrito pelo autor: “para capital de giro”. Queria dizer a
V. Exª também que, afora isso, se somarmos todos os
devedores da Caixa Econômica, aqueles que fizeram
empréstimos ao longo de todos os anos, todos os dez
maiores fornecedores, a dívida com a Caixa não chega a R$3 bilhões. Queria dizer a V. Exª que isso não é
corriqueiro; que o limite estabelecido para empréstimo
da Caixa Econômica Federal para uma só pessoa é de
25% do seu patrimônio líquido. E aí ela chegou, numa
operação só, a 23%. Queria saber quantas operações
ela já fez com a Caixa. Quantas operações desse montante a Petrobras fez com a Caixa nesses últimos 12
meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, e desse valor?
Agora, eu gostaria de esclarecer também, Senador
Eduardo Suplicy, de onde é esse recurso que a Caixa
está utilizando. Porque a Caixa, por exemplo, tem – nós
sabemos – recursos abundantes do FGTS, feito para
moradia, especificamente para financiar habitação e
moradia do trabalhador brasileiro. Quero saber se foram
tirados recursos disso aí. Outra pergunta que também
não está esclarecida é se o limite estabelecido pelo
Conselho Monetário Nacional para financiamentos da
Petrobras dentro do País – principalmente com bancos
públicos, mas dentro do País no geral – foi obedecido.
A princípio – e não estou dizendo que não, estou perguntando –, não foi obedecido, ou seja, o limite escrito
da Petrobras é de R$8 bilhões; só ao BNDES – e aí é
um empréstimo válido para investimento, do BNDES,
que é para isso – já há R$7,5 bilhões. Portanto, com
mais R$700 milhões...
(Interrupção do som.)
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (...) aparentemente, foi feito acima do limite legal estabelecido
pelo Conselho Monetário Nacional, o que foi agravado
porque, justamente ontem, saiu uma resolução, de uma
reunião do Conselho Monetário Nacional, liberando
a Petrobras do seu limite, aparentemente com efeito
retroativo. Portanto, é uma operação que foi feita para
que isso acontecesse. Se se chegou ao ponto de tan-
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to Petrobras quanto Caixa Econômica fazerem uma
operação cujo limite não era respeitado, isso deve
ter sido feito em uma situação de ultra-emergência,
ou seja, por alguém que está com um problema de
caixa seriíssimo, a ponto se de fazer uma coisa que
não é permitida pelas contas do Conselho Monetário
Nacional. Por último, quero dizer que, se V. Exª quiser,
levarei – já que nenhum deles tem coragem – dois fornecedores, confidencialmente – sei que V. Exª é um
homem sério –, ao seu gabinete ou à sua casa; dois
fornecedores que estão com seus pagamentos atrasados e confirmam que existem atrasos de pagamento,
em geral, aos fornecedores da Petrobras. Garanto-lhe.
Isso me foi dito por pessoas sérias, algumas das quais
pode ser que V. Exª conheça também. Muito obrigado
pelo aparte.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Prezado Presidente, Senador Mão Santa, quero ser um
cumpridor do Regimento. Eu, que estava aflito para poder falar quando o Senador Mário Couto estava usando
a tribuna, agora me vejo diante de diversos Senadores
com microfones levantados e não quero abusar.
Mas eu queria, Senador Tasso Jereissati, primeiro, dizer que estou plenamente de acordo com a sua
iniciativa de solicitar um esclarecimento por parte do
Presidente José Sérgio Gabrielli. Avalio que, até diante
das informações que V. Exª aqui trouxe, algumas novas, é importante que ele venha. Eu me disponho a
colaborar junto ao Presidente Aloizio Mercadante, da
Comissão de Assuntos Econômicos, para que possa
o requerimento de V. Exª ser atendido o quanto antes,
porque esse diálogo será importante do ponto de vista
do interesse público, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal.
Quero reiterar, ainda que V. Exª tenha aqui afirmado ter recebido a informação de que fornecedores
da Petrobras estariam com dificuldades para obter o
pagamento ...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
(...) que o Presidente José Sérgio Gabrielli me assegurou que a Petrobras não está atrasando pagamentos
de fornecedores. Se há um ou outro caso, então eu
vou esclarecer, e inclusive esse nosso diálogo será
objeto, obviamente, do conhecimento do Presidente
Gabrielli.
Quero aqui assegurar que, por todas as informações que ele deu, essa operação com a Caixa Econômica Federal foi feita de acordo com a legislação,
em condições normais de mercado. Mas vamos ter o
conhecimento completo desses dados com a presença
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do Presidente Gabrielli no Senado, que, espero, seja
o mais breve possível.
Quero assegurar também a palavra do Presidente da Petrobras de que a Petrobras se encontra
em ótima condição financeira. Avaliou que, em relação àquilo que poderia ter sido obtido no exterior para
pagamento de impostos – que precisaram ser pagos,
conforme a nota explica –, melhores eram as condições de empréstimo da Caixa Econômica Federal, o
que foi feito de acordo com as normas, inclusive, das
autoridades monetárias.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte,
Senador. Serei rápido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Solicito aos Senadores Sérgio Guerra, Heráclito Fortes
e Mário Couto que sejam breves em seus apartes, e
responderei aos três, para não abusar do tempo.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – O meu será
rápido, muito rápido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Então, responderei a cada um.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Recebi um
telefonema de um fornecedor – que, por sinal, deve
ser eleitor de V. Exª, porque lhe tem muito apreço, e a
ligação foi no sentido de preservá-lo – que me pediu
que eu lhe dissesse o seguinte: “Diga ao Suplicy para
não cair em informações erradas. Nós temos muita
admiração por ele, mas a Petrobras está atrasando
com os fornecedores da área de cana”. Não vou dar o
nome, não vou entrar em mais detalhes para não prejudicar, mas, pelo visto, ele tem apreço por V. Exª, e V.
Exª o conhece. Pediu que eu o avisasse para que V.
Exª não comprometesse a sua biografia fazendo essas afirmativas. Eu, por dever de ofício, cumpro com
o meu dever.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço, Senador Heráclito.
Reitero aqui que solicitarei esclarecimentos do
Presidente da Petrobras, daqui a pouco, ressaltando, inclusive, a importância de ele logo comparecer
em diálogo com o nosso Presidente da CAE, Aloizio
Mercadante.
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Indague dele,
então, se há atraso de fornecedor. Isso é importante.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou esclarecer.
Senador Sérgio Guerra e Mário Couto, em seguida.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Deixe-me falar logo, porque a parte do Sérgio Guerra é mais técnica. Ele é um profundo conhecedor em economia. A
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minha é mais rápida. Gostaria de deixar a capacidade
do Senador Sérgio Guerra para o final, para ele poder
encerrar. A minha é muito rápida. Primeiro para dizer
que devíamos, Senador, aplaudir o Senador Tasso
Jereissati. Há coisas que não entendo. O Senador
Tasso Jereissati traz um assunto para este Plenário,
preocupado com a situação de uma grande empresa
nacional e com a situação do País. Que mal está fazendo o Senador Tasso Jereissati? Ao contrário, deveria
ser aplaudido por todos nós. Quando V. Exª diz que o
Senador deveria ser mais prudente e telefonar para o
Governo para saber se, realmente, havia o problema.
Olha, Senador, não adianta telefonar para o Governo. O
Governo nunca responde fatos reais. O Governo sempre nega. Nega tudo. Agora, tive uma nova experiência
envolvendo um membro do vosso Partido e o Ministro
– Ministro! – da Previdência Social. Questionado pelo
membro do vosso Partido, ele trouxe os números todos trocados, que não batem com os do membro do
vosso Partido. Profundo conhecedor em previdência!
Então, não adianta, porque o Governo nunca dá os
dados que correspondem à verdade. Isso já é comum
dentro do Governo. O fato que o Senador Tasso Jereissati, só para encerrar, trouxe, Senador Eduardo
Suplicy, é inquestionável. Tragam o Presidente da Petrobras que nós vamos provar a ele e vamos mostrar
à sociedade que os fatos são inquestionáveis. Quem
vai emprestar – o nome é empréstimo – é porque precisa. Isso é inquestionável. Se eu vou emprestar alguma coisa em torno de 2 bilhões e 800 mil é porque eu
preciso. Se eu estivesse bem, eu não iria emprestar,
principalmente uma empresa que nunca fez isso em
toda a sua história. E aí não é preocupante? Então é
um fato inquestionável. Só tem uma direção, é trazer
o Presidente da Petrobras pedindo a ele que venha
com a realidade, porque os fatos que ele pode trazer
aqui podem ser desmoralizantes à própria pessoa
dele, porque o fato de emprestar, a própria palavra
está dizendo, é inquestionável. Emprestar 2,8 bilhões
da Caixa Econômica, neste momento em que a Caixa
Econômica está sendo pinçada de todos os cantos!?
Está sendo pinçada para comprar banco, para socorrer
empresas e aí a Petrobras iria brincar de emprestar
2,8 bilhões? Aí não dá.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Mário Couto, sua observação tem uma conexão, porque o Presidente José Sérgio Gabrielli vai
mostrar a todos nós como esta operação foi perfeitamente normal.
Tenho a confiança de que as suas informações
irão tranqüilizar a todos nós.
Concedo um aparte ao Senador Sérgio Guerra.
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O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Eduardo Suplicy, estamos desde ontem, e já há algum
tempo, preocupados com a Petrobras. Leio os jornais
que são publicados sobre aumento de despesa, avaliações feitas, inclusive pelo Banco do Brasil, sobre
desempenho operacional da Petrobras. Há uma frase
aqui bastante interessante de dirigentes da Petrobras:
Já demitimos, desde 2002, mais de 25 mil funcionários. Custo demais, perda de capacidade e resultado
operacional e, recentemente, sinais de iliquidez. Não
estou dizendo aqui que a Petrobras é uma empresa
quebrada, porque não é; não estou dizendo que a Petrobrás não é uma boa empresa, porque, de fato, não
seria justo. Ela é uma empresa boa, claro que é! A
Petrobras é fundamental para o Brasil. O que foi dito
aqui é que a Petrobras está com graves problemas de
caixa. Um exame rápido do balanço feito pelo Senador Tasso já demonstra isso. A curto prazo há muito
mais a pagar do que a receber. Então, há uma falta de
caixa que tem de ser financiada. Se nesse momento
os financiamentos são difíceis, eu me lembro de uma
entrevista do Presidente Sérgio Gabrielli, dias atrás
na televisão, na Globo News. Ele falava de estresse
de caixa, expressão, por sinal, bastante pitoresca. Ele
advertia que a Petrobras teria provavelmente problemas de estresse de caixa. O estresse está aí, não faz
sentido dizer que ele não existe. Os sinais de estresse
são óbvios: vão desde o atraso de um pagamento qualquer por um lado, ao fato de a Petrobras ter de recorrer
à Caixa Econômica Federal, da forma que recorreu,
com recursos do tamanho que tomou emprestado, de
forma completamente atípica, extemporânea e do tamanho de mais de R$2 bilhões, que é muito recurso,
não é pouco dinheiro. De fato, está tomando dinheiro
aqui mais caro do que o que tomava lá fora, quando
tinha financiamento externo, de maneira que também
perde margem operacional e perde resultado, sacrifica desempenho no médio e no longo prazo. Eu queria
ponderar que aqui ninguém foi, de maneira nenhuma,
irresponsável, ninguém agiu aqui de forma imprudente e não foi a Oposição, por ser Oposição, que falou
ontem pela voz do Senador Tasso Jereissati. Nós falamos ontem pelos brasileiros, pelos acionistas. E quem
devia responder não era o Senador Suplicy, apesar de
toda a responsabilidade que tem e a estima que tem
de todos nós, mas o Presidente da Petrobras, porque
a Petrobras não é propriedade nem do PT, nem do Sr.
Sérgio Gabrielli, nem do Presidente Lula. A Petrobras
é um patrimônio brasileiro e de alguns milhares e milhares de acionistas. E esses acionistas precisam saber por que a Petrobras foi à Caixa Econômica tomar
dinheiro emprestado e o foi de maneira rápida, de maneira surpreendente, de maneira imprevisível, porque
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a Petrobras tem uma situação de iliquidez óbvia no
curto prazo, porque a Petrobras atravessa o estresse
financeiro a que se referiu não o Senador Sérgio Guerra, não o Senador Tasso, mas o próprio Presidente da
Petrobras. Eu penso que há problema de planejamento
financeiro, que há problema de organização e que há
uma óbvia falta de consideração e respeito pelos acionistas. Acionista brasileiro que leu no jornal ontem, o
Senador Tasso falando sobre o assunto, com o cuidado
de não falar ao mesmo tempo em que as Bolsas estavam abertas, leu o que todo mundo, em certa área, já
sabia: a Petrobras estava recorrendo à Caixa Econômica, que não é para financiar a Petrobras, que não é
para nada disso, que tem outras finalidades. Ela teria
de financiar centenas e dezenas de empresas brasileiras que estão sem financiamento, empresas privadas
que merecem, tanto quanto a Petrobras ou até mais,
apoio da Caixa Econômica, que estão aí ameaçadas
de quebrar. Há exportadores que estão quase quebrando, o agronegócio está se desestruturando, numa
economia que começa a sentir efetivamente o impacto
dessa crise. Todos deveriam ter financiamento do Banco do Brasil. Por que a Petrobras? Por que ela? Logo
ela, que normalmente financiava a todos, é obrigada
a se financiar na Caixa Econômica, do jeito que o fez?
O Presidente Gabrielli é quem deveria estar aqui hoje,
ou melhor, ele deveria estar aqui ontem. Não seria o
Senador Tasso quem deveria ter informado ao Congresso os fatos. Deveria ser o Presidente da Petrobras ou
a própria Petrobras a dizer: “Estamos nessa posição,
tomamos esse financiamento, esse financiamento é
atípico”. Não estou dizendo que ele é irregular, pode
até o ser, não está esclarecido isso ainda, vamos esclarecer com o tempo. Ele deveria chegar aqui e dizer,
em consideração aos acionistas, aos brasileiros, a todos, de todos os Partidos, que torcem pelo sucesso
da Petrobras: “Olha, fomos à Caixa Econômica. Fomos
lá, porque precisamos, porque estávamos nessa crise, porque atravessamos esse problema, porque não
temos financiamento lá fora, porque não temos financiamento aqui, porque estamos gastando demais e
nos comprometendo mais ainda”. Eu sou testemunha
de alguns milhões e bilhões de reais que a Petrobras
se compromete a fazer, dispêndio que não precisava
fazer. Por exemplo, em Pernambuco, vai-se fazer uma
fábrica para um provável pólo têxtil de PTA.
(Interrupção do som.)
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Havia investidores privados dispostos a desenvolver esse projeto
de PTA. A Petrobras disse “Não, eu não quero investidores privados para fazer isso. Eu mesmo vou fazer”.
Parece que o projeto é muito generoso, muito caro, eu
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não diria superfaturado, mas de tecnologia equivocada.
Então, está sobrando dinheiro para esse pessoal. Está
sobrando porque tinha investidor privado e ela foi lá e
fez, ou foi lá e prometeu fazer. Na minha cabeça, tem
um grande desperdício nessa Petrobras. Está faltando
dinheiro, tem problema de administração – óbvio – e
tem falta de caixa. E não adianta esconder isso. E a
oposição não está torcendo contra. A oposição quer
reclamar, como todo brasileiro pode reclamar, até porque é acionista da Petrobras – muitos brasileiros o são
–, reclamar, obviamente do quê, porque uma empresa
como ela é obrigada a ir, recorrer à Caixa Econômica
Federal, que é para atender a outros e não à Petrobras,
para tomar 2 bilhões, 2,6 bilhões sem o conhecimento
de ninguém e sem nenhuma explicação plausível. Com
todo o respeito ao Senador Suplicy, ele fez o discurso
correto, adequado, só que não é um discurso de esclarecimento. É apenas um discurso de informação,
informação absolutamente regular e formal, sem conteúdo no que diz respeito às perguntas que foram feitas
aqui hoje do Senador Tasso, que não são perguntas
novas; são o desenvolvimento das suas afirmações
de ontem. Não há nenhum fato novo no que diz o Senador Tasso; apenas mais algumas informações para
dar musculatura ao que informou ontem a todos nós.
Eu quero elogiá-lo. Admiro, seguramente, a atitude do
Senador Suplicy de vir aqui falar pelo seu Partido, falar pela Petrobras, tentar explicar o inexplicável e dizer
ao Presidente da Petrobras que ele não subestime o
Congresso, nem a democracia, nem os acionistas da
Petrobras. Venha para cá, imediatamente, esclarecer
os fatos e não fique por trás de nenhuma outra forma
de escamoteamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Sérgio Guerra, eu sou favorável e recomendo
ao Presidente José Sérgio Gabrielli que ele possa vir
aqui esclarecer inteiramente, se possível, se houver
um acordo. Não sei exatamente tudo que está agendado para a nossa reunião regular da Comissão de
Assuntos Econômicos, na terça-feira. Mas eu proporia ao Senador Aloizio Mercadante, se for possível,
na agenda – às vezes o Presidente da Petrobras tem
de estar em algum lugar em função de suas responsabilidades –, se não for na manhã de terça-feira, no
horário que ele puder.
Mas aqui reitero as palavras – inclusive hoje publicadas no blog do Ilimar Franco –, da assessoria da
Presidência da Petrobras...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Primeiro, permita-me, Senador. “A Petrobras não tem
problemas para pagar fornecedores e impostos”, na in-
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formação oficial que me foi dada pelo próprio Presidente
Gabrielli. Mas eu disse, Senador Tasso Jereissati, que
vou conferir a informação que V. Exª aqui deu de fornecedores que informaram a V. Exª que estariam ...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Permitame, a de fornecedores está certa, mas a de impostos
foi o próprio Gabrielli que disse que precisou recorrer
para pagar impostos. E está na nota que V. Exª leu.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, mas é natural. V. Exª sabe que, dependendo do
fluxo de caixa de uma grande empresa, é natural que,
por vezes, possa haver o levantamento de empréstimos para o pagamento de impostos, que naquele mês
se concentram. E é isso que está explicado na nota
da Petrobras.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Permiteme, Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Isso não quer dizer que esteja com problema; está com
capacidade financeira para obter um empréstimo junto
a qualquer instituição financeira. O fato de ter escolhido uma instituição financeira nacional, como a Caixa
Econômica Federal, certamente reflete a avaliação da
Petrobras de que os termos de um empréstimo junto
à Caixa Econômica Federal eram melhores do que os
que poderiam eventualmente ter disponível no exterior. Segundo...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Deixa-me completar, Senador Heráclito. A empresa,
reitero, tem faturado cerca de R$20 bilhões por mês.
Terceiro, é rotina para a empresa fazer esse tipo de
operações. Não é sempre que faz, mas não é que
seja algo totalmente inusitado. A Petrobras fazia essas operações no mercado internacional. Em decorrência da crise no mercado internacional, avaliou que
era melhor fazer no mercado doméstico. A empresa
recebeu autorização formal do Conselho Monetário
para fazê-lo e, quando a operação foi feira em outubro,
houve divulgação do fato pela empresa. Portanto, foi
realizado de maneira a ser objeto de conhecimento.
Obviamente, V. Exª ontem trouxe o assunto como algo
que merece ser esclarecido e eu quero contribuir com
V. Exª, propósito de todos, para termos o melhor esclarecimento possível.
Agora, quero aqui reiterar que eu tenho uma
apreciação pela Petrobras, que considero uma empresa formidável, que, inclusive, neste ano, graças ao
acúmulo de experiência, de pesquisa e de progresso
tecnológico da empresa que realizou tantas pesquisas,
conseguiu encontrar ali, no fundo do mar, nas reservas
do pré-sal, extraordinária quantia...
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um pequeno esclarecimento? O Senador Mão
Santa é generoso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª vai completar sessenta minutos de um debate
qualificado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu não quero abusar.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mão Santa, é apenas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Atentai bem! Estão inscritos os Senadores Valdir
Raupp, Cícero Lucena...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Há muitos Senadores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E está à espera, ainda, Paulo Paim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Senador Heráclito Fortes, já tivemos um bom diálogo.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Quero apenas fazer um pergunta muito rápida. Quanto a Caixa
Econômica aplicou, sendo um banco social, do seu
FGTS para financiamento de casa própria no corrente ano?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Nós vamos ter o esclarecimento completo...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª não
tem? Cerca de R$4 bilhões, a metade do que emprestou à Petrobras. É normal? É correto? É justo?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Vamos ter a avaliação completa, com todas as informações, com a vinda do Presidente José Sérgio
Gabrielli, em breve.
Muito obrigado.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Mas aí é a
Caixa Econômica que tem de esclarecer. Vamos ser
coerentes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Também podemos chamar o Presidente da Caixa
Econômica.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Suplicy, falta um minuto para completar uma
hora de debate qualificado, e V. Exª se comportou e
deu um exemplo ao Partido dos Trabalhadores. Foi um
Líder que atendeu e tentou responder às preocupações
do Senador Tasso Jereissati.
Mas eu queria colaborar com V. Exª, ô Suplicy.
Durante a minha Presidência aqui ontem, houve as indagações do ilustre Senador Tasso Jereissati, e V. Exª
se propôs a respondê-las. Mas, hoje, ouvi acusações
mais graves. Primeiramente, eu queria passar à mão
de V. Exª, para defender o seu Partido, o Partido dos
Trabalhadores, um pronunciamento muito contundente
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do Senador Demóstenes Torres sobre as mazelas do
Governo do Partido dos Trabalhadores. Em seguida,
houve outro pronunciamento – para que V. Exª apure
– denunciando a violência no País, principalmente no
Estado do Pará, que compromete o Governo do Estado, que é do Partido dos Trabalhadores, e o Governo
da Nação.
Amanhã, haverá sessão. Acho que V. Exª deve
buscar também dados, como fez hoje, para tentar defender a estabilidade econômico-financeira da Petrobras e do País, porque os Senadores mostraram que
o Governo tem muito a explicar – tanto o Senador Demóstenes quanto o Senador Mário Couto.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
queria alertar o Senador Suplicy que falarei por volta
das 18h30, trazendo novos dados e gostaria que ele
estivesse em plenário para defender o Governo, já que
ele é voz isolada aqui. Ele é o único cumpridor dos
seus deveres e está à disposição desta Casa para os
esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Todos nós temos de aplaudir e reconhecer o esforço extraordinário que ele tentou fazer para justificar
as denúncias de Tasso Jereissati. Nem Adam Smith
teve tanta competência como os dois Senadores em
economia.
Há dois Senadores inscritos.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Senador,
como sou o próximo inscrito, cedo ao Senador Tasso
Jereissati por permuta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há também o Senador Valdir Raupp. Está correto.
Senador Tasso Jereissati, V. Exª poderá usar a
tribuna pelo tempo que entender conveniente.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vou ser o mais breve possível, porque está
aqui não só o Senador Valdir Raupp, mas também o
Senador Cícero Lucena, que me cedeu, de maneira
muito gentil, esta tribuna, apenas para fazer algumas
observações sobre o que foi dito pelo Senador Eduardo Suplicy.
Senador Suplicy, primeiro, eu queria esclarecer
– isto me preocupa, porque sempre há este tipo de
discussão – que, aqui, não há ataque algum à instituição Petrobras. Pelo contrário, há zelo pela instituição
Petrobras, que possui um quadro técnico formidável de
engenheiros, de economistas, de administradores, de
químicos, de pesquisadores, que é orgulho de todo o
País. Por essa razão, pela admiração e pelo amor que
temos pela Petrobras, queremos fazer o possível para
zelar por essa instituição, que não pode ser ferida por
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possíveis equívocos administrativos, que são encobertos pela não-transparência quando não são esclarecidas as coisas. Portanto, quero deixar bem claro que
nosso apreço pela Petrobras, se não é maior, é igual
ao apreço que V. Exª tem pela empresa.
Algumas observações eu gostaria de fazer. Primeiro, não é corriqueiro pegar empréstimo para capital de giro para pagamento de impostos. Para pagar
impostos, principalmente no montante que foi estabelecido, ninguém é pego de surpresa. Uma empresa
pequena, mesmo que não tenha uma administração
tão científica, tão profunda e tão equipada quanto a da
Petrobras, faz o planejamento do pagamento de seus
impostos com bastante antecedência. Não há o menor
sentido pegar empréstimo de emergência para capital
de giro para pagar impostos, principalmente quando
esses impostos são da ordem de R$11 bilhões; não
faz sentido ser pego de surpresa com um pagamento
desse tamanho.
Segundo, gostaria de ressaltar que, entre esses
fatores, existe outro altamente preocupante. Quando
a Petrobras levanta R$2 bilhões na Caixa Econômica
Federal, Senador Mão Santa, lembramos que há um
problema seriíssimo de crédito, um problema de disponibilização de recursos para empréstimos à agricultura,
ao setor de financiamento de veículos, à pequena e
média empresa. Se são retirados R$2 bilhões da Caixa
Econômica – um banco que é dito, havido e querido
como banco social – para emprestar a uma grande empresa do porte da Petrobras, que, como ele disse, tem
condições de tomar empréstimo em qualquer banco
daqui ou do mundo, está se cometendo um enorme
erro, um enorme equívoco de política econômica, de
política financeira, na medida em que se está estreitando a liquidez para setores que estão apertados e que
são fundamentais, pois estão dando esses recursos
para quem pode consegui-los de outra maneira. Esse
é um equívoco brutal, e é preciso que se esclareça
por que esse equívoco está sendo cometido. Esses
R$2 bilhões da Caixa Econômica Federal, em vez de
irem para a pequena e média empresa, para o agronegócio, para o financiamento da habitação, vão para
a Petrobras, que, como disse o Presidente a V. Exª,
pode conseguir recursos em qualquer banco, a qualquer hora, em qualquer minuto, em qualquer esquina.
Esse é um erro brutal! Há um erro da Caixa Econômica e do banco. Por que não fizeram isso sempre? Por
que só fizeram agora?
Há mais um problema. Esse recurso – e aí demonstra toda a característica de socorro, não de empréstimo corriqueiro – emprestado pela Caixa Econômica à Petrobras foi, de fato, subsidiado. Está escrito
nas notas, Senador Cícero Lucena, que o empréstimo
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é 104% da CDI. Significa dizer que é subsidiado, porque, hoje, o custo de captação no Brasil é de 105%.
Portanto, nem paga o custo de captação.
Então, o Tesouro, nós brasileiros, contribuintes
brasileiros, estamos subsidiando e socorrendo uma estatal do porte da Petrobras. Se ela está precisando de
subsídio, é socorro. O Governo a está socorrendo. Por
que o Governo está socorrendo a Petrobras com juros
subsidiados, tirados do mercado, se ela é tão pujante,
se ela tem tanta liquidez, se ela tem uma composição
tão sólida? É importante esclarecer essa dúvida.
Esses recursos que, hoje, estão na Petrobras
foram autorizados pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), de acordo com a afirmação de V. Exª. Quando
foi autorizado pelo CMN esse empréstimo, uma vez que
o limite era de R$8 bilhões e o BNDES já havia emprestado mais de R$7 bilhões? Quando isso foi autorizado?
Gostaríamos de ver esclarecida essa pergunta.
Toda essa discussão não estaria havendo se essa
questão fosse simples e fácil de ser esclarecida, se o
Presidente da Petrobras e a Presidente da Caixa Econômica estivessem aqui, hoje, explicando para todos
nós o que foi aprovado: “Isso é assim, não há isso, não
há isso”. Então, haveria um esclarecimento.
Em algum momento, foi dito que houve alguma
irresponsabilidade, Senador Mão Santa, e quero esclarecer que fizemos questão absoluta de falar ontem
depois do fechamento da Bolsa, depois de não haver
mais movimentação alguma em mercado que possibilitasse algum tipo de especulação. E solicitamos à Liderança do Governo aqui presente, o Senador Romero
Jucá, e ao Senador Aloizio Mercadante que estivessem
presentes hoje, porque, num caso como esse, pode
haver um deslocamento e se fazer um esclarecimento
rápido ao País e aos acionistas brasileiros. Assim, tudo
isso poderia ser esclarecido e encerrado.
A arrogância, a prepotência com que foi exposto
o assunto até anula outro argumento de V. Exª, segundo o qual eu poderia ter ligado para o Presidente Gabrielli. Porém, a arrogância com que ele trata o Senado
Federal e o Congresso brasileiro me fez pensar que
ele dificilmente teria atendido a um telefonema meu.
É isso que eu queria dizer.
Espero que, no máximo, até terça-feira, quando
há uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), estejam aqui tanto a Presidente da Caixa
Econômica quanto o Presidente da Petrobras. Quanto
à Caixa Econômica, gostaria muito de saber da onde
veio esse recurso e, em relação ao CMN, gostaria de
saber sobre o limite de endividamento que a Petrobras
pode ter dentro do País. Dessa maneira, todos nós
poderemos ficar tranqüilos. Que a transparência seja
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uma constante nesse relacionamento da empresa com
seus donos e acionistas!
Permito um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Tasso Jereissati, quero apenas dizer que
tenho a convicção de que o Presidente da Petrobras
não tem qualquer atitude arrogante. Ao contrário, se V.
Exª lhe tivesse telefonado, ele o teria atendido e respondido, prestando esclarecimentos. Tenho a convicção
de que ele virá aqui. Vou reforçar o convite que V. Exª
fez tanto a ele quanto à Presidente da Caixa Econômica Federal, Srª Maria Fernanda, que tem tido uma
atuação que avalio ser excepcional. Ainda ontem, ela
esteve presente a um encontro com os movimentos
sociais, onde houve um reconhecimento. Também na
véspera, o Presidente Lula e o Ministro Patrus Ananias
fizeram um balanço de todos os programas do Ministério de Desenvolvimento Social. V. Exª sabe o quanto a Caixa Economia tem desempenhado um papel
fundamental nessa área. Se realizou essa operação
com a Petrobras e se isso se deu em termos normais,
disso vamos saber melhor e mais profundamente com
a visita de ambos ao Senado. Portanto, apenas quero
dizer que vou telefonar, nesta tarde ainda, ao Presidente Gabrielli e reiterar o convite para que ele possa
comparecer o quanto antes, se possível na semana
que vem, ao Senado Federal.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Poderia comparecer à reunião normal da CAE.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se
possível, ele poderá comparecer à própria reunião
da Comissão de Assuntos Econômicos, na próxima
terça-feira. Penso que isso é recomendável. Digo aqui
abertamente: essa é a minha recomendação ao próprio
Presidente Gabrielli e à Presidente Maria Fernanda,
que tanto tem honrado a mulher brasileira à frente da
Caixa Econômica Federal! Muito obrigado.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Suplicy.
Só para encerrar, queria passar mais uma informação que acabou de me ser transmitida pelo Senador
Sérgio Guerra. Para todo o programa de habitação de
baixa renda, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem disponível, para 2008, Senador Cícero,
R$1,5 bilhão, e, só numa operação para a Petrobras,
foram disponibilizados R$2 bilhões. Essa é uma informação bastante relevante.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O debate qualificado sobre a Petrobras, Suplicy, já
mostra preocupação. E com muita razão, uma vez
que o barril tombou de US$140 para US$57 e o pró-
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prio Governo da Venezuela já está restringindo seus
programas sociais. E aqui denunciamos a farra de
dinheiro da Petrobras, financiando tudo que não era
conveniente ao consumidor. E tanto é verdade que
esperaria dela reduzir o preço do litro do querosene,
da gasolina, do óleo e do gás com a baixa do petróleo. E ela nada reduziu.
Convidamos para usar da palavra o Líder do
PMDB, Valdir Raupp, que representa o Estado de
Rondônia.
V. Exª, como fizemos com o orador que o antecedeu, pode usar o tempo que julgar conveniente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs.
Senadores, como o tema aqui hoje é petróleo, é Petrobras, vou falar de gás. Vou voltar a falar do gasoduto Urucu – Porto Velho, que a Petrobras insiste em
não construir.
Sr. Presidente, já há bastante tempo, venho advogando desta tribuna, em outras oportunidades, a
construção do gasoduto Urucu – Porto Velho, mas, ao
que parece, o Governo Federal e a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) não se sensibilizaram com
nossos argumentos. Simplesmente, não compreendem
a importância desse empreendimento para Rondônia
e para o País.
Assim, volto hoje à presença de V. Exªs para reiterar argumentos já conhecidos e para acrescentar alguns outros. Na nossa luta pela construção do gasoduto
Urucu – Porto Velho, há vários aspectos para serem
considerados na análise da questão, uns de caráter
econômico e outros de natureza ambiental.
Do ponto de vista econômico, o primeiro argumento é a economia que a construção do gasoduto
representaria para a geração de energia elétrica pela
Eletronorte, na cidade de Porto Velho, capital do meu
Estado. Segundo dados de junho de 2008, fornecidos
pela Eletrobrás, o custo do megawatt/hora gerado a
diesel importado pela Termonorte ficava em torno de
R$500,00, ao câmbio daquela época. Olhem só: era
de R$500,00 o megawatt/hora. O aumento do valor do
dólar, evidentemente, irá fazer subir esse custo. Com a
operação a gás natural, oriundo de Urucu, a Eletrobrás
estimava, também em junho, o custo do megawatt/hora
gerado pela Termonorte em menos de R$150,00, menos
de um terço do gasto na operação a diesel. Vou falar
agora igual ao que o Presidente sempre fala: atentai
bem para o que estou falando aqui. Contudo, se a obra
do gasoduto obtiver a sub-rogação da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis dos Sistema Isolados
(CCC) – e este é um problema que precisa ser resolvi-
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do, como veremos adiante –, o custo do megawatt/hora
gerado com o gás de Urucu custará cerca de apenas
R$100,00, de apenas um quinto do que se gasta para
geração a diesel, segundo a Eletrobrás.
Já aqui vemos uma larga vantagem no uso do
gás para a operação da Termonorte. Ainda segundo
dados da Eletrobrás, caso a sub-rogação da CCC seja
concedida ao empreendimento do gasoduto Urucu –
Porto Velho, a economia anual de recursos daquele
subsídio seria da ordem de R$728 milhões por ano –
repito: R$728 milhões por ano. Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, são R$728 milhões que os brasileiros
deixariam de pagar a cada ano para subsidiar a geração térmica a diesel pela Termonorte! A economia total
chegaria a R$10 bilhões, ainda segundo a Eletrobrás
– repito: R$10 bilhões.
As vantagens não param por aí. Ao viabilizar
o gasoduto, diante a concessão da sub-rogação da
CCC a esse empreendimento, estaríamos trocando o
uso de diesel importado, mais caro, por gás natural,
mais barato, que, como já vimos, hoje é reinjetado
nos poços de Urucu por falta de uso. O gás é reinjetado dia e noite por que não há para onde escoá-lo.
Mais de 8 milhões de metros cúbicos de gás são devolvidos ao subsolo por dia. Olhem só: oito milhões
de metros cúbicos de gás são devolvidos ao subsolo
por dia em Urucu. A pergunta que cabe é: por que
não usar esse gás?
Mas há ainda outra razão importante para abastecer a Termonorte com o gás de Urucu. As linhas de
transmissão que serão construídas para conectar as
usinas do rio Madeira (Jirau e Santo Antônio) ao Sistema Interligado Nacional terão ociosidade de 40%
durante o ano no período da seca. As águas baixam,
e o volume de geração de energia cai no período da
seca. Será momento mais que oportuno para se jogar
no Sistema Interligado energia gerada a gás pela Termonorte, que tem cerca de 500 megawatts de potência
servindo a todo o País.
Há mais um argumento, Sr. Presidente. Há dois
motivos que o Governo Federal, as instâncias, o Sistema Elétrico Nacional e, inclusive, a Petrobras têm
usado como argumento para não construir o gasoduto
Urucu – Porto Velho. Primeiro, dizem que vai ser interligado, que se vai puxar uma linha de Mato Grosso a
Rondônia, interligando Rondônia ao Sistema Nacional.
Aí não haveria mais necessidade de se gerar térmica de Porto Velho a gás, nem a diesel nem a gás. Aí
pergunto: quantas térmicas há no Sistema Interligado,
gerando energia a diesel e a carvão, quando baixam
os reservatórios? Quando os reservatórios da Eletrobrás, das usinas ligadas ao sistema elétrico nacional
baixam seus níveis por problemas de falta de chuvas,
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dezenas de térmicas – não sei quantas, mas com certeza mais de trinta térmicas, Senadores Valter Pereira
e Jefferson Praia – são acionadas para gerar energia
utilizando diesel e carvão. As usinas a carvão estão
gerando energia o tempo todo, não só nos períodos
de estiagem e de reservatórios baixos; elas estão gerando energia todo o tempo.
Então, não é verdadeiro esse argumento de que,
ao se interligar o sistema Mato Grosso/Rondônia, não
seria mais preciso construir o gasoduto por que a
térmica pode parar. Isso não é verdade. Há térmicas
no Centro-Sul e no Sul do País. Agora, vão construir
mais uma no Maranhão que utiliza carvão; mais uma
térmica será construída no Maranhão para importar
carvão da Colômbia e produzir energia. O Maranhão
está interligado ao Sistema Nacional. Então, esse argumento está sendo jogado por terra. Esse não é um
argumento a ser utilizado para não se construir o gasoduto Urucu – Porto Velho, em razão da interligação
do sistema.
Qual é o segundo argumento? Já ouvi gente
dizendo que, agora, Rondônia não precisaria mais
do gasoduto para interligar as térmicas, porque estão sendo concluídas duas grandes hidroelétricas,
Jirau e Santo Antonio. É verdade, são mais de 6 mil,
quase 7 mil megawatts de energia que serão gerados no rio Madeira para atender o Brasil. Se fosse
para Rondônia, tenho certeza de que essas usinas
jamais sairiam. Mas como é para abastecer o Brasil,
os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e, talvez, outros Estados, é preciso construir as usinas do
rio Madeira. Rondônia fica muito grata por isso. Essas
obras estão sendo muito importantes para aquecer a
economia do meu Estado, porque estão sendo gerados 15 mil empregos, lá estão sendo investidos mais
de R$15 bilhões.
Mas esse é outro argumento que cai por terra, porque, na semana passada, houve o leilão das linhas de
transmissão das usinas do rio Madeira de Santo Antônio
e Jirau. E o que é que aconteceu? O leilão foi adquirido
com duas linhas mestras de transmissão sem corrente
alternada, com corrente contínua. Isso quer dizer que
a energia vai sair diretamente de Rondônia para outros Estados brasileiros. Não vai ficar em Rondônia a
energia elétrica, pelo menos neste primeiro momento,
porque assim determinou-se, e já estava sendo previsto
isso. Muita gente dizia que não, que haveria corrente
alternada. Não o foi; foi corrente contínua. A energia
sai das usinas em Rondônia e vem diretamente para
a subestação receptora de Araraquara, no Estado de
São Paulo, para depois ser redistribuída. Esse é outro
argumento derrubado, caído por terra. Então, não há

508

48234

Sexta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mais argumentos para dizer que não precisa construir
o gasoduto Urucu – Porto Velho.
Há duas vantagens ainda, Sr. Presidente, nesse
processo. Passa-se a dispor de um reserva de energia
complementar ao sistema de geração hidráulico a um
preço baixo. Como se sabe, a energia elétrica gerada a gás natural é a segunda alternativa mais barata
disponível depois da energia de fontes hidrelétricas.
Mas levar o gás de Urucu para Porto Velho significa
muito mais do que isso para a economia regional: representa a possibilidade de instalação de fábricas de
cimento e de cerâmica, o que já está acontecendo em
Porto Velho. A Votorantim já iniciou a construção de
uma fábrica de cimento, de cerâmicas. Quase todas
as cidades de Rondônia têm dezenas de fábricas de
cerâmica abastecendo Rondônia, o Acre e até o Estado do Amazonas; há instalação de beneficiamento
de soja e de algodão, além da viabilização de um pólo
gás-químico com a implantação de fábricas de polímeros, de tintas e de fertilizantes e de um novo porto em
Rondônia. O gasoduto vai possibilitar a ampliação do
nosso porto, do nosso terminal portuário, no Estado
de Rondônia.
Concedo um aparte ao nobre Senador Valter
Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Valdir Raupp, V. Exª suscita um assunto da maior significação para o Estado que tão bem representa no
Senado Federal e que é de interesse de todo o Brasil.
Não tenho dúvida. Efetivamente, há um equívoco muito
grande na discussão e na concepção da infra-estrutura
brasileira em todas as áreas, especialmente na área
de energia. E esse é um equívoco. Fazer uma opção
pelo diesel é efetivamente um erro grotesco. Quero
dizer a V. Exª que o gás natural, além da utilização
para mover as usinas térmicas, que constituem uma
necessidade premente do Estado que V. Exª representa, tem a destinação para o suprimento de veículos
automotivos, tem a possibilidade da criação do pólo
gás-químico com a separação do gás e tem, sobretudo, uma grande virtude por que hoje o País inteiro
clama, que é ser uma energia limpa. O gás natural
representa energia limpa, porque efetivamente, de todos os combustíveis, é aquele que tem mais virtudes
ambientais. Eu gostaria de dar uma sugestão a V. Exª.
Acho que está na hora de fazer uma convocação, ou
um convite, para que o diretor de gás da Petrobras
compareça em alguma das nossas comissões técnicas para explicar essa opção que está fazendo, porque efetivamente não consulta os interesses do seu
Estado. E aqui é a Casa da Federação, portanto, aqui
é o fórum de debates dos grandes problemas dos Estados e Municípios. E vamos discutir. Ele vai ter que
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explicar as razões pelas quais está desprezando uma
das fontes nobres de energia, que é o gás natural.
Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento que faz nesta
tarde. Aceite a nossa solidariedade, a solidariedade
de um Parlamentar de Mato Grosso do Sul, Estado
por onde passa o gasoduto Bolívia-Brasil e que hoje
é objeto de uma grande discussão, em conseqüência
da reforma tributária, de uma reforma também míope
que o Governo está impondo goela abaixo do Congresso. Vai chegar aqui no Senado Federal, e nós temos que ficar com os olhos muito abertos, porque, no
bojo dessa reforma, está previsto um confisco para o
Estado, numa área, para outro Estado, em outra área.
No caso de Mato Grosso do Sul, estão querendo confiscar exatamente a receita tributária decorrente do
gás procedente da Bolívia, que hoje representa quase
25% do total da receita tributária de Mato Grosso do
Sul. Então, vamos discutir o gás, depois nós vamos
ter que discutir o gás embutido na reforma tributária.
Parabéns a V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado.
V. Exª traz contribuições importantes para o meu pronunciamento. Peço que seja incorporado o seu aparte
ao meu pronunciamento.
Cito apenas duas contribuições importantes: a
utilização do gás – eu tinha esquecido de colocar no
meu pronunciamento – para os veículos, o gás veicular, tanto para táxi, carro particular, frota de ônibus, que vai abastecer todo o Estado de Rondônia.
A segunda é a convocação, o convite para a diretora
Maria das Graças Foster. Era um diretor, Ildo Sauer,
com quem tive oportunidade de conversar algumas
vezes, e ambos, tanto quem saiu como a Drª Graça
Foster, que entrou, disseram-me categoricamente
que existe uma reserva prevista na Petrobras de 2,2
milhões de m3/dia para Porto Velho. Há uma reserva de cinco milhões para Manaus, e está saindo o
gasoduto Coari/Manaus – Coari já tem um terminal,
que embarca nas barcaças, e estão puxando agora
de Coari a Manaus.
O gasoduto Urucu/Porto Velho – pasmem V. Exªs
– já tem licença ambiental definitiva aprovada há mais
de dois anos; não é provisória, é definitiva; e a reserva, prevista em documento, de 2,2 milhões de m3/dia
para abastecer a térmica de Porto Velho. Já faz cinco
anos que existe essa previsão.
Perguntei à Drª Graça, há poucos dias, no Ministério de Minas e Energia, numa reunião, que confirmou
que ainda estava lá até hoje a reserva de 2,2 milhões
de m3/dia para Porto Velho. Então, se a chamarmos
aqui, ela vai confirmar, a não ser que nesse relatório
da Petrobras tenha mudado isso aí, mas creio que não
tenha mudado ainda.

NOVEMBRO 2008
Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já
estou caminhando para o encerramento. A Eletrobrás
estima a geração de dois mil empregos diretos e seis
mil empregos indiretos nesse processo. Mais esse
benefício, além do gás para gerar energia, a geração
de emprego na cidade de Porto Velho, no Estado de
Rondônia.
Essa nova frente de expansão econômica certamente contribuirá também para viabilizar o desenvolvimento das reservas de gás natural de Juruá, a serem
interligadas ao sistema Urucu, hoje sem prioridade por
falta de mercado. Já há blocos de gás licitados na bacia
de Juruá, que fica a 80 quilômetros apenas de Urucu,
de onde pode ser explorado gás. Pode ser tirado gás
também da bacia do Juruá, mas não está havendo o
interesse porque não há o consumo do gás. Então,
puxar o gasoduto para Manaus e para Porto Velho é
estimular a extração de mais gás na Bacia de Juruá,
próximo de Urucu.
Há outras vantagens da implantação do gasoduto Urucu-Porto Velho que precisam ser apontadas. Do
ponto de vista ambiental, estima-se uma redução de
emissões de no mínimo 83 mil toneladas de CO2 por
ano, já que a queima de gás natural é mais limpa que
a de todos os outros combustíveis fósseis.
Além disso, será eliminado o risco de acidente
no transporte de óleo diesel entre Manaus e Porto Velho feito em barcaças pelos rios Madeira e Solimões
– principalmente no período da seca, têm acontecido
muitos acidentes, poluindo com óleo diesel os rios
daquela região.
Para se ter uma idéia do que isso representa, a
Termonorte consome 1,3 milhão de litros de diesel por
dia, aproximadamente 40 a 50 carretas de óleo diesel
queimado por dia na Termonorte em Porto Velho.
Também haverá redução do desmatamento, tendo em vista que o gás natural substituirá a lenha hoje
utilizada na indústria cerâmica e de panificação da
região.
Considerando-se o fato de que a licença de instalação do gasoduto Urucu-Porto Velho está concedida desde 2005 – eu tinha falado dois anos, mas são
três; desde 2005 –, trata-se, portanto, de uma decisão
política, que não vejo por que não possa ser tomada,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Diante de tantas vantagens para Rondônia e para
o Brasil, não há por que não decidir em favor do gasoduto. Como V. Exªs sabem, o Brasil subsidia em 100%
o carvão mineral nacional utilizado como combustível
em cinco usinas termelétricas do Sul do País, a um
custo, em 2007, de R$458 milhões, provenientes da
conta de desenvolvimento energético.
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Essa conta, como se sabe, é abastecida com
recursos provenientes de pagamentos a título de uso
de bem público, das multas aplicadas pela Aneel e, a
partir de 2003, das quotas anuais pagas pelos agentes comercializadores de energia com consumidor
final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas
de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia elétrica.
Ora, a questão é: se se subsidia o carvão mineral nacional para efeito de uso na geração de energia
elétrica por 25, prazo de duração da CDE, por que não
subsidiar por tempo inferior com vantagem econômica
e ambiental, como já vimos a construção do gasoduto
Urucu/Porto Velho?
Não se pode esquecer que a queima do carvão
e do diesel emite até mais de 50% de CO2 que a do
gás natural. Além disso, lança enxofre no ambiente, o
que não ocorre com o gás. Não se pode ignorar também que a geração de energia elétrica por meio do
gás natural é significativamente mais eficiente do que
a geração a carvão mineral.
Só o que desejamos é um tratamento equânime em relação aos incentivos dados hoje ao carvão
mineral do Sul do País, com o oferecimento, em troca, de todas as vantagens econômicas e ambientais
que enumeramos para V. Exªs. Para isso, basta que
o Governo Federal e a Aneel se ponham de acordo em relação à sub-rogação da CCC ao gasoduto
Urucu-Porto Velho, criando as condições para que a
Petrobras realize essa obra importantíssima para o
nosso Estado e para o Brasil. Argumentos e razões
não faltam, como se vê, Sr. Presidente. O que falta
agora é tão-somente a vontade política do Governo
Federal de fazer uma opção correta no campo energético, em que enfrentamos situação tão delicada
para ajudar a promover o desenvolvimento de Rondônia e do Brasil.
Sr. Presidente, demorei um pouco a voltar a este
tema nesta tribuna, mas não vou desistir. Alguns já estavam pensando que eu estava desistindo da construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Fiquei um pouco
retraído durante um período, por entender que o Governo não estava com vontade de construir essa obra,
mas estou convencido, pelas razões que citei aqui, de
que, mesmo com a interligação, mesmo com a construção das usinas do Madeira, com corrente não alternada, com corrente contínua, ainda se faz necessária
a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Não vou
desistir. Tenho certeza de que milhares e milhares, ou
até milhões, de rondonienses e brasileiros estarão do
meu lado.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento do Líder do PMDB,
que representa o Estado de Rondônia, Senador Valdir
Raupp, queremos dar nosso testemunho do devotamento que V. Exª tem aos problemas energéticos da
região.
V. Exª está bem, porque, Juscelino Kubitscheck,
todos seus governos eram baseados no binômio energia e transporte.
Quero dar esse testemunho, porque, quando governei o Piauí, no primeiro mandato, V. Exª governava
Rondônia e, por sugestão da Eletrobrás e da companhia energética do Piauí, a Cepisa, V. Exª foi condecorado como um dos Governadores que mais visão
tinha do futuro da energia no Brasil e, principalmente,
por resgatar a grande carência que havia, no seu Estado, de energia.
Então, V. Exª continua obstinado.
Aprendi com V. Exª também. V. Exª lidera com
muita paciência, muita sabedoria, a Bancada da PMDB
nesta Casa. Entendo, e entendo bem, que desses três
Poderes, para que tenha eqüipotência, ninguém pode
brigar aqui. Vivemos esmagados pelo Poder Executivo, pelo poder do dinheiro que ele tem – é ele que
tem esse poder neste mundo; pelo Poder Judiciário,
que tem a força de cassar e punir. E nós aqui não podemos iniciar o ano brigados, separados. V. Exª tem
tido tanta tolerância entendo. V. Exª tem que continuar
a conseguir uma banca, como é tradição da História
desta Casa, que simboliza a harmonia e a força do
Poder Legislativo.
Então, neste momento, V. Exª se torna uma das
pessoas mais importantes porque lidera o Partido com
a maior Bancada, Partido que o Brasil aprovou como
o maior partido político. Então, não entendo como abdicarmos da tradição e da história deste Poder moderador que divide harmonicamente os lugares da Mesa,
harmonicamente as posições das comissões, harmonicamente para fortalecer o Senado.
Então, cabe a V. Exª, Senador Valdir Raupp, indicar
na nossa Bancada o próximo Presidente deste Congresso. Em lugar nenhum da História do mundo tem nada a
ver, em congresso bicameral, câmara baixa com câmara
alta. O exemplo é Inglaterra totalmente diversificada: a
Casa dos Comuns e a Câmara dos Lordes
Então, Raupp, nada tem a ver o PMDB abdicar
da Presidência desta Casa.
Convidamos para usar da palavra o Senador Heráclito Fortes e, em seguida, os Senadores Jefferson
Praia, que está inscrito também, e o Senador Valter
Pereira. Senador Valter, V. Exª está inscrito aqui.
Antes, porém, um ato burocrático.
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Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of nº 676/08/PS-GSE
Brasília, 20 de novembro de 2008
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 6.423, de 2005 (PLS nº
31/05, o qual “Acrescenta parágrafo único ao art. 33
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor, para impedir que os fornecedores veiculem publicidade ao consumidor que
aguarda, na linha telefônica, o atendimento de suas
solicitações”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e convertido na Lei nº
11.800, de 29 de outubro de 2008.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 677/08/PS-GSE
Brasília, 20 de novembro de 2008
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 6.409, de 2005 (PLS nº
329/03), o qual “Transforma a Estação Ecológica de
Anavilhanas, criada pelo Decreto nº 86.061, de 2 de
junho de 1981, em Parque Nacional de Anavilhanas,
foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República e convertido na Lei nº 11.799, de 29 de
outubro de 2008.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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GLPSB OF. Nº 73/2008
Brasília, 26 de novembro de 2008
Senhora Senadora,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho à
presença de Vossa Excelência comunicar que, em
substituição à Senhora Senadora Patrícia Saboya Gomes, assumirei com muita honra a vaga de membro
do Conselho da Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de admiração e respeito.
Atenciosamente, – Senador Renato Casagrande.
Ofício nº 81/2008-GLDPR
Brasília, 27 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa
Excelência adotar as medidas necessárias à indicação
do meu nome para compor o Conselho do Diploma
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, constituído pela Resolução nº 2, de 2001 do Senado Federal.
Atenciosamente, Senador João Ribeiro, Líder
do Partido da República – PR.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.557, DE 2008
Em aditamento ao Requerimento nº 897 de 2008,
nos termos do Artigo 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro que seja remarcada a Sessão Especial destinada a homenagear a beatificação
da Virgem Mátir Religiosa da Companhia das Filhas
da Caridade de São Vicente de Paula e Santa Luzia
de Marilac, ora mamada para o dia 2 de dezembro de
2008, para outra data a ser marcada posteriormente.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008. –
Senadora Rosalba Ciarlini.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação
e será apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.558, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Museu do Homem Americano, pelos seus 10 anos de criação, em
São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí.
Justificação
O Museu do Homem Americano, fundado em 27
de julho de 1998, é o resultado de mais de 30 anos de
trabalho e pesquisas na região do Parque Nacional da
Serra da Capivara, no sudoeste do Estado do Piauí.
Ocupando áreas dos municípios de São Raimundo
Nonato – maior centro urbano na região –, João Costa,
Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A superfície do Parque é de 129.140 ha e seu perímetro é de 214 Km e foi
inscrito pela UNESCO na lista dos sítios do Patrimônio
Mundial, em 1991, pelo relevante valor cultural.
Suas pesquisas fomentaram novos paradigmas
sobre o povoamento das Américas.
Trata-se de uma entidade científica, filantrópica,
sociedade civil, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública estadual e federal e cadastrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Por estas razões, o Museu do Homem Americano,
na pessoa da Diretora Presidente, Dra. Niéde Guidon,
é merecedor desta homenagem por esta Casa.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008. –
Senador João Vicente Claudino, PTB/PI.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.169, DE 2008
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
(SF) nº 290, de 2008, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do
nome do Senhor José Jorge de Vasconcelos
Lima para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União – TCU.
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A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta realizada em 27 de novembro de 2008,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Antonio Carlos Júnior sobre o Projeto de Decreto
Legislativo (SF) nº 290, de 2008, opina pela aprovação
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da escolha do nome do Senhor José Jorge de Vasconcelos Lima, para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União – TCU, por 26 votos favoráveis,
nenhum contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.

NOVEMBRO 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2008

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RELATÓRIO
Relator: Senador Antônio Carlos Júnior
Nos termos do art. 73, § 2º, inciso II, da Constituição
Federal, e do art. 105, inciso II, da Lei nº 8.433, de 1992,
é submetida à apreciação desta Comissão a escolha do
nome do senhor José Jorge de Vasconcelos Lima para o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Os referidos dispositivos, conjugados com o disposto no Decreto Legislativo nº 6, de 1993, conferem
competência a esta Comissão para aprovar, após argüição pública, a referida indicação, por voto secreto.
A presente indicação é feita pelas Lideranças no
Senado Federal e decorre de vaga a ser preenchida
por escolha do Senado Federal, em virtude de aposentadoria do Ministro Guilherme Palmeira.
O curriculum vitae anexo ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 290, de 2008, evidencia que o Senhor
José Jorge de Vasconcelos Lima possui formação acadêmica e experiência profissional compatíveis com o
cargo para o qual está sendo indicado.
Formado em Engenharia Mecânica e em Ciências
Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade Católica de Pernambuco,
respectivamente, o Senhor José Jorge de Vasconcelos Lima teve sempre como metas, ao longo de sua
vida, o aprimoramento profissional e intelectual. Não
surpreende, portanto, que, já duplamente graduado,
em instituições conceituadas, tenha obtido o título de
Mestre em Ciências, com especialização em Pesquisa
Operacional, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; e tenha, igualmente, logrado aprovar-se no curso
de Pós-Graduação em Estatística pela Universidade
de Madri. Seu estreito vínculo com o meio acadêmico,
aliás, se manifesta no exercício do magistério, como
professor da Universidade Federal e da Universidade
Católica, ambas no Estado de Pernambuco.
Na vida pública, exerceu diversos mandatos eletivos como Deputado Federal e Senador da República.
No exercício desses mandatos, são de destacar
sua participação ativa e coerente na Assembléia Nacional Constituinte e a participação em diversas comissões
e subcomissões temáticas na Câmara dos Deputados.
Entre essas, as de Ciência, Tecnologia, Comunicação
e Informática; a Comissão Mista de Orçamento; a Comissão Especial do Programa de Estabilização do Governo; e a Comissão de Sistematização da Assembléia
Nacional Constituinte, nas quais foi titular. Foi também
Relator da Subcomissão do Poder Legislativo da
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo, na Assembléia Nacional Constituinte; VicePresidente da CPI Mista sobre o Programa Autônomo de
Energia Nuclear; e Presidente da CPI da Concessão do
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Controle Acionário da NEC do Brasil e do envolvimento
do Ministério das Comunicações e da Telebrás.
Ainda na Câmara dos Deputados, foi Relator:
da Emenda Constitucional nº 14, de 1996, que, entre
outras coisas, criou o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; do
Projeto de Lei da Universidade sobre a Gratificação de
Estímulo à Docência; e do Projeto de Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, que resultou na Lei
nº 9.934/96, atual LDB. Ainda na Câmara, presidiu a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto e foi Coordenador do Grupo Parlamentar Brasil/Unesco. Em
todas essas atividades, pôs em prática sua vivência
no meio acadêmico. Como resultado dessa atuação,
logrou a aprovação de leis fundamentais para o ensino
em nosso País, ao garantir maior volume de recursos
vinculados à Educação. Com a aprovação da LDB e do
Fundeb, os recursos vinculados ao setor passaram a
ter efetivo controle em sua destinação. O alcance social dessa medida não pode ser medido, uma vez que
veio beneficiar milhões de crianças em idade escolar
da atual e das futuras gerações.
No plano político-partidário, ainda na Câmara dos
Deputados e mercê do reconhecimento que obteve de
seus Pares, foi Coordenador da bancada federal e VicePresidente Nacional do Partido da Frente Liberal.
Como Senador, cargo para o qual foi eleito com
quase 60% dos votos válidos, participou desta Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e ainda da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, como suplente;
foi titular da Comissão de Educação, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional; em função de
sua sólida formação acadêmica e de seus comprovados
conhecimento na área, presidiu com rara competência a
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. Teve destacada atuação nas CPIs do Banestado e dos Bingos, e nas
CPMI dos Correios e do Mensalão. Exerceu, ainda, com
raro brilhantismo, a Presidência do Grupo Brasileiro de
União Interparlamentar, e foi membro do Comitê Executivo Internacional da União Interparlamentar.
Ainda na atividade legislativa, é mister ressaltar
sua função de relator da Reforma do Judiciário, que resultou na Emenda Constitucional nº 45, de 2005; foi relator também da Comissão Mista Especial do Congresso
Nacional para a regulamentação da Reforma do Poder
Judiciário e Promoção da Reforma Processual; foi, ainda, membro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
Sua experiência administrativa revela-se rica e
variada. Graças aos seus conhecimentos de estatís-
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tica e economia participou do grupo de trabalho que
implantou o sistema de controle do ICMS; da equipe
que elaborou o Programa de Ação Coordenada do Governo do Pernambuco; do Instituto de Pesquisa Econômica da UFPB; e colaborou com organismos como
a Organização dos Estados Americanos, a Cetepe, a
Condepe, entre outros.
Relativamente a sua experiência profissional,
além da já mencionada atividade parlamentar, cumpre
ressaltar as relevantes funções públicas que exerceu,
sempre com zelo e invejável competência: Secretário de Estado de Educação e Cultura e Secretário de
Estado de Habitação, no Governo de Pernambuco,
no período de 1975 a 1982; e Ministro de Estado de
Minas e Energia nos anos de 2001 e 2002. Como
Ministro, notabilizou-se pela competência com que
geriu uma grave crise que se instalara ao longo
de sucessivos governos. Com conhecimento técnico,
diálogo e, principalmente, discernimento, exerceu
um papel decisivo para que o Governo Federal superasse, então, a Crise do Apagão, que ameaçava o
desenvolvimento nacional. Atualmente, desempenha
o cargo de Diretor-Presidente da Companhia Energética de Brasília, para onde foi convocado em função
de sua incontestável experiência.
Por todo o serviço prestado ao Estado de Pernambuco, mas principalmente á nação brasileira, José
Jorge de Vasconcelos Lima recebeu a insígnia de
Cidadão Honorário de numerosos municípios. É
detentor ainda de várias outras comendas, entre as
quais se podem citar a Medalha do Mérito Educacional, conferida pelo Conselho Estadual de Educação
de Pernambuco; a Medalha do Mérito Judiciário
Militar, conferida pelo Supremo Tribunal Militar;
a Medalha da Ordem do Mérito Militar, conferida
pelo Exército Brasileiro; a Medalha da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho, conferida pelo Tribunal
Superior do Trabalho; e a Medalha Pablo Picasso,
conferida pela Unesco, como reconhecimento pelos
serviços prestados na área da Educação.
Suas publicações constituem uma notável contribuição para o conhecimento da realidade brasileira,
especialmente no que concerne às condições de infra-estrutura. As funções e os cargos exercidos como
intelectual, a seriedade na condução da coisa pública
e os diversos trabalhos publicados, evidenciados em
seu currículo, que se encontra à disposição dos eminentes integrantes deste Colegiado, revelam o nível
de qualificação profissional e a formação técnica e
acadêmica do indicado, ficando, assim, esta Comissão
de Assuntos Econômicos, em condições de deliberar
sobre a indicação do Senhor José Jorge de Vasconce-
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los Lima para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União.
Sala das Comissões, 27 de novembro de
2008.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado
por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições
previstas no art. 96.
....................................................................................
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União
serão escolhidos:
....................................................................................
II – dois terços pelo Congresso Nacional.
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 105. O processo de escolha de ministro do
Tribunal de Contas da União, em caso de vaga ocorrida
ou que venha a ocorrer após a promulgação da Constituição de 1988, obedecerá ao seguinte critério:
....................................................................................
II – na segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e
nona vagas, a escolha será da competência do Congresso Nacional;
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52,
92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107,
109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128,
129, 134 e 168 da Constituição Federal, e
acrescenta os arts. 103-A, 103-B, 111-A e
130-A, e dá outras providências.
....................................................................................
PARECER Nº 1.170, DE 2008
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Decreto Legisla-
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tivo (SF) nº 318, de 2008, que submete à
apreciação do Senado Federal a escolha
do Senhor Leomar Melo Quintanilha para
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União – TCU.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta realizada em 27 de novembro de 2008, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Gerson Camata sobre o Projeto de Decreto Legislativo
(SF) nº 318, de 2008, opina pela aprovação da escolha
do Senhor Leomar Melo Quintanilha, para o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, por 14
votos favoráveis, 3 contrário(s) e 3 abstenções.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008

516

48242

Sexta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RELATÓRIO
Relator: Senador Gerson Camata
É submetido à apreciação desta Comissão de
Assuntos Econômicos o Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2008, que escolhe o Senhor Leomar de
Melo Quintanilha para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União.
O art. 73, § 2º, inciso II, da Constituição Federal,
estabelece que dois terços dos Ministros do Tribunal
de Contas da União são escolhidos pelo Congresso
Nacional. A Lei nº 8.443, de 1992, Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União, ao disciplinar a matéria,
conferiu ao Congresso Nacional competência para a
escolha da segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e
nona vagas da composição daquela Corte (art. 105,
inciso II).
A indicação do Senador Leomar Quintanilha para
preencher a vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Guilherme Gracindo Palmeira foi proposta pelas
lideranças do Senado Federal, no uso de prerrogativa
que lhes garante o Decreto Legislativo nº 6, de 1993,
que “regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal de
Contas da União pelo Congresso Nacional “, alterado
pelo Decreto Legislativo nº 18, de 1994.
O Senhor Leomar de Melo Quintanilha nasceu
no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
em 23 de outubro de 1945. Em 1980, obteve o grau
de bacharel em Direito pela Universidade Federal de
Uberlândia.
O escolhido é Senador da República pelo Estado
de Tocantins desde fevereiro de 1995, tendo cumprido
o mandato de 1995 a 2003. Foi reeleito Senador em
2002 para o mandato atual.
Iniciou sua carreira como auxiliar administrativo
do Banco do Brasil, em 1964, e ocupou o cargo de
gerente de agências, entre 1979 e 1986. É presidente
da Federação Tocantinense de Futebol, desde a sua
fundação, em 1991.
Possui larga experiência como líder partidário. Em
1979, foi presidente do diretório municipal da Aliança
Renovadora Nacional (ARENA) em Araguaína. Em
1993, presidiu o Diretório Regional do Partido Democrata Cristão (PDC). Em 1994, tornou-se presidente
do Partido Progressista Reformador (PPR). De 1995
a 1997, e de 2000 a 2001, foi presidente do Diretório
Regional do Partido Progressista Brasileiro (PPB).
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Atualmente, é filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
Entre 1989 e 1990, exerceu o cargo de Secretário de Estado da Educação e Cultura de Tocantins.
Elegeu-se Deputado Federal pelo Estado do Tocantins,
para o período de 1989 a 1991. Reeleito, cumpriu o
segundo mandato de Deputado Federal entre os anos
de 1991 e 1995.
Em seu primeiro mandato como Deputado Federal atuou como membro da CPI destinada a investigar
a Concessão do Controle Acionário da NEC do Brasil
(1990), e foi relator da CPI que investigou o fechamento de agências do Banco do Brasil (1991). Foi titular
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, e suplente da Comissão de Viação,
Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior, entre
1990 e 1991.
Durante o segundo mandato de Deputado Federal, foi membro da Comissão Especial do Desporto, em
1992. Entre 1993 e 1994, participou, como suplente,
da CPI do Orçamento. Foi também suplente das Comissões de Minas e Energia (1992), e de Viação e
Transporte (1994).
No primeiro mandato de Senador, atuou como
líder do Partido Progressista Brasileiro (PPB), entre
1998 e 2001. Participou como titular das Comissões
de Assuntos Sociais, de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Serviços de Infra-estrutura. Foi também
membro da Comissão Especial para a Reforma Político-partidária, da Comissão Especial para Desenvolvimento da Amazônia e da Comissão Especial de
Mineração. Foi membro da CPI dos Títulos Públicos,
entre 1996 e 1997, da CPI das ONG, em 2001, e
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, entre
2001 e 2003.
No atual mandato de Senador é titular da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da
Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, e da Comissão de Educação. Foi membro
da CPI dos Transgênicos, em 2003, da CPMI GarotoNestlé, em 2004, da CPMI dos Correios, em 2005, e
da CPMI das Ambulâncias, em 2006.
Recebeu, como homenagem, a Ordem do Mérito
de Palmas, a Ordem do Mérito Grau de Grã-Cruz de
Tocantins, e a Bola de Ouro da Imprensa de Goiânia-
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GO, além de diversos títulos de cidadão honorário por
municípios do Estado de Tocantins.
Entre os trabalhos publicados, destacam-se:
Cartilha do Idoso, Cartilha sobre Clonagem e Transgênicos, Dicas do Código de Trânsito Brasileiro,
Manual do Vereador, e Transporte: Motor do Desenvolvimento.
O Senhor Leomar de Melo Quintanilha possui
notórios conhecimentos jurídicos e de administração
pública, adquiridos ao longo de quase quarenta e cinco anos de exercício ininterrupto de funções públicas,
preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pela
Constituição para o exercício do cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União.
Assim, tendo em vista a natureza da matéria ora
apreciada, não cabe aduzir outras considerações no
âmbito deste relatório, que, a nosso ver, contém as informações necessárias à deliberação desta Comissão.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2008.
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Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado
por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições
previstas no art. 96.
....................................................................................
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União
serão escolhidos:
....................................................................................
II – dois terços pelo Congresso Nacional.
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 105. O processo de escolha de ministro
do Tribunal de Contas da União, em caso de vaga
ocorrida ou que venha a ocorrer após a promulgação da Constituição de 1988, obedecerá ao seguin-

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

te critério:
....................................................................................
II – na segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e
nona vagas, a escolha será da competência do Congresso Nacional;
....................................................................................
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PARECER Nº 1.174, DE 2008
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 179, de 2008(nº 940/2007, na
origem),de iniciativa da Procuradoria-Geral
da República, que dispõe sobre a remuneração dos membros do Conselho Nacional
do Ministério Público.
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) nº 179, de 2008 (nº 940, de 2007, na
origem), de autoria da Procuradoria-Geral da República,
com o objetivo de tratar da remuneração dos membros
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
O projeto consta de apenas dois artigos em sua
parte normativa e mais a usual cláusula de vigência.
Mediante o caput do art. 1º, propõe-se que os
membros do CNMP percebem mensalmente subsídio
equivalente ao do Subprocurador-Geral da República.
Ressalva-se no § 1º do art. 1º que os Conselheiros
que detenham vínculo funcional efetivo com a administração pública só receberão a diferença, a menor,
que houver entre remuneração auferida de órgão ou
entidade pública e o subsídio a que fizer jus.
Por meio do § 2º do art. 1º, concede-se o pagamento de passagens e diárias, em razão de serviço,
aos Conselheiros em valores equivalentes aos pagos
a Subprocurador da República.
Finalmente, o art. 2º prevê que as despesas decorrentes da lei que se originar do projeto em exame
correrão à conta dos créditos consignados ao CNMP
no Orçamento-Geral da União.
O Procurador-Geral da República, autor do projeto, justifica a proposição afirmando:
... com a aposição de veto ao artigo [da
Lei nº 11.372, de 28 de novembro de 2006] que
estabelecia o valor dos subsídios, os membros
do CNMP até hoje, próximos de completarem
o mandato de 2 (dois) anos, não receberam
qualquer remuneração. Tal situação torna-se
dramática na medida em que os subsídios
dos membros do Conselho Nacional da Magistratura foram fixados pela Lei nº 11.365,
de 26-10-2006, caracterizando-se tratamento
discriminatório entre dois Conselhos Nacionais
da mesma importância.
Este projeto de lei, que adota o mesmo
critério e, portanto, o mesmo valor dos subsídios estabelecidos em favor dos membros do
CNJ pela Lei nº 11.365/2006, tem como obje-
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tivo eliminar esta injustificável diversidade de
tratamento e remunerar, desde a instalação do
Conselho, a atividade dos membros do CNMP,
bem como prever o direito de percepção de
passagens e diárias sempre que necessário
o deslocamento.
Ao final, observa o Chefe do Parquet:
Observo, finalmente, que os membros
do CNMP detentores de vínculo efetivo com
o poder público ou que percebam proventos
em órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, da administração direta ou indireta,
manterão a remuneração ou os proventos no
órgão de origem, acrescido da diferença entre
estes, se de menor valor, e o subsidio previsto,
que corresponde ao do cargo de Subprocurador-geral da República. Ressalto que, diante
de tal previsão, o Presidente do CNMP, que
é o Procurador-Geral da República, e a atual
Corregedora-Geral, que é SubprocuradoraGeral do Trabalho, não perceberão qualquer
quantia e, por outro lado, a maioria dos demais
Conselheiros, porque titulares de outros cargos
públicos ou já aposentados, perceberão apenas pequena diferença, de modo que o projeto
terá modesto impacto orçamentário.
O CNMP, em reunião realizada em 5 de março
de 2007, examinou o projeto que dispõe sobre a remuneração dos seus membros e aprovou a redação
proposta, por unanimidade, deliberando pela remessa
ao Congresso Nacional.
Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
II – Análise
Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara nº 179, de
2008, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada mediante lei ordinária, conforme o art. 48, inciso
X, de iniciativa do Procurador-Geral da República, nos
termos do caput do art. 61, combinado com o disposto
no art. 127, § 2º, todos da Constituição Federal, não
havendo, também, qualquer reparo no tocante à constitucionalidade material e à juridicidade.
Quanto ao mérito, cabe ressaltar que o objeto da
presente proposição é tão-somente reparar a antinomia
gerada pelo veto do Presidente da República a dispositivo do projeto de lei que resultou na Lei nº 11.372,
de 2006, causando, assim, tratamento injusto para os
Conselheiros do CNMP quanto a sua remuneração.

NOVEMBRO 2008
Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A inexistência de norma disciplinadora da remuneração dos membros do CNMP produziu como resultado negativo para esses Conselheiros, cujo mandato
de dois anos está por encenar, a falta de recebimento
de qualquer retribuição.
Ademais, é oportuno observar que, conforme assevera o eminente Procurador-Geral da República, na
justificação do projeto ora em análise, a remuneração
aqui proposta terá modesto impacto orçamentário.
Efetivamente, o impacto apurado da ordem de
0,00059%, se configura como residual diante do limite
máximo de 0,6% da RCL [Receita Corrente Líquida],
atribuída pela LRF [Lei de Responsabilidade Fiscal] ao
MPU [Ministério Público da União], conforme informa
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a Secretária de Planos e Orçamentos ao SecretárioGeral do Ministério Público (p. 4 do avulso da Câmara
dos Deputados, incluído no processo)
A aprovação da presente proposição representa,
assim, providência urgente e correta no sentido de equiparar situações desiguais quanto à remuneração dos
Conselheiros do CNMP em face de Conselheiros de outros órgãos de semelhante importância institucional.
III – Voto
Por todo o exposto, opino pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 179, de 2008.
Sala da Comissão,26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................
Seção VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
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§ 1º São princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado
o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou
de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e
funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 11.365, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Conselho Nacional de Justiça.
....................................................................................
LEI Nº 11.372, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006
Mensagem de veto
Regulamenta o § 1º do art. 130-A da
Constituição Federal, para dispor sobre a
forma de indicação dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público oriundos
do Ministério Público e criar sua estrutura organizacional e funcional, e dá outras
providências.

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

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

Seção I
Do Ministério Público

PARECERES NºS 1.175 E 1.176, DE 2008

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
353, de 2003, de autoria da Senadora Fátima
Cleide, acrescenta parágrafo único ao art.
107 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que estabelece o Código de Trânsito
Brasileiro, visando remeter ao CONTRAN
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competência para determinar os tipos de
veículos passíveis de utilização no transporte público de possageiros. (tramita em
conjunto com o PLS nº 108, de 2004, nos
termos do RQS nº 1.310, de 2004).

PARECER Nº 1.175, DE 2008
(Da Comissão De Assuntos Sociais)
Relator ad hoc: Senador Augusto Botelho
I – Relatório
As proposições em pauta tratam do uso de motocicletas no transporte público urbano individual de
passageiros. Cada vez mais freqüentes, especialmente
nas grandes cidades, os serviços de “moto-táxi”, como
são comumente denominados, não são ainda regrados por nenhuma norma de âmbito federal. Em alguns
casos, têm a sua prestação regulamentada pelo poder
concedente: o município. Em outros, são prestados de
forma clandestina.
Em todas as situações, contudo, faltariam os requisitos técnicos e profissionais, capazes de reduzir
o risco a que têm sido expostos tanto os condutores
quanto os passageiros transportados. Segundo os
autores dos projetos, a lacuna normativa deve ser
preenchida pela União, ente federativo que detém
as prerrogativas constitucionais para instituir diretrizes sobre “transportes urbanos” e para legislar sobre “trânsito e transporte” (arts. 21, XX, e 22, XI, da
Constituição Federal).
Embora tenham propósito análogo, as proposições adotam caminhos distintos. O PLS nº 353, de 2003,
de autoria da Senadora Fátima Cleide, ao acrescentar
parágrafo único ao artigo 107 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), remete ao Conselho Nacional de
Trânsito – Contran – competência para determinar os
tipos de veículos passíveis de utilização no transporte público de passageiros. Alega sua autora que, sem
invadir a competência municipal para organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de interesse
local, fixada no art. 30, V, da Lei Maior, a União deve
regulamentar as condições de uso desses veículos,
“de forma a garantir segurança e conforto na prestação dos serviços de transporte público”. Para tanto,
em face dos aspectos eminentemente técnicos que
envolvem a matéria, considera mais adequado que
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a lei, ao invés de fazê-lo diretamente, determine ao
Contran que estabeleça os requisitos mínimos para a
operação dos serviços.
A seu turno, o PLS nº 108, de 2004, do Senador Marcelo Crivella, a par de incluir o transporte de
“bens” no objeto na proposição, destina-se a “regulamentar” o mencionado art. 107 do CTB. Nesse passo,
estabelece, de forma minudente, os “requisitos e condições” a serem atendidos na prestação dos “serviços
de transporte individual de passageiros ou de bens
por motocicletas, ciclomotores e similares”. Lista os
referidos requisitos e condições tanto no que se refere
aos veículos quanto no tocante aos condutores, exigindo, ademais, que as pessoas jurídicas autorizadas
a prestar os serviços pelo poder municipal somente
empreguem ou contratem profissionais que satisfaçam
as regras impostas.
Distribuído, o primeiro, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, o segundo, à CCJ e
à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), por força das
relações de trabalho envolvidas, passaram ambos os
projetos a tramitar conjuntamente e pender do exame
das duas Comissões em razão da aprovação do Requerimento nº 1.310, de 2004, do Senador Antonio
Carlos Valadares.
II – Análise
Louve-se, desde logo, o caráter meritório das
iniciativas. Ao perceberem inerte o Poder Executivo federal relativamente à fixação em regulamento
das condições técnicas e de segurança que devem
prevalecer na prestação dos serviços de transporte
urbano por meio de motocicletas, os autores buscam suprir essa lacuna. De fato, não há como deixar de reconhecer que, à revelia da fixação dos preceitos legais necessários à proteção das pessoas
que prestam ou são atendidas por serviços dessa
natureza, estamos diante de uma realidade que se
vai impondo às instituições. Dados publicados pela
imprensa dão conta de que são milhares, anualmente, os acidentes que envolvem motocicletas no
trânsito. Somente em São Paulo, observa-se a média de uma morte de motociclista a cada dois dias.
Em sua grande maioria, os acidentes, fatais ou não,
envolvem a prestação de serviços de transporte de
passageiros ou cargas.
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Diante dessa circunstância, parece claro que a
União não pode mais se afastar da obrigação de, no
exercício de suas prerrogativas, impor condições essenciais a serem atendidas indistintamente em todos os
Municípios. O tratamento da matéria, contudo, merece
reflexão. Conquanto seja seletivo e cuidadoso no estabelecimento dos critérios e condições para a prestação
dos serviços, o PLS nº 108, de 2004, adentra campo
normativo mais próprio dos regulamentos expedidos
pelo Contran que de norma legal. Não apenas em razão
da evolução tecnológica dos equipamentos, que pode
ser mais dinamicamente absorvida por resoluções do
referido Conselho, mas sobretudo pela natureza jurídica dos textos legais.
As leis se destinam a “regular”, no sentido de estabelecer ou instituir regras e princípios, e não a “regulamentar” dispositivo de lei preexistente. As palavras
de De Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico,
esclarecem a distinção entre os termos: “regular é estabelecer a regra geral, a norma jurídica fündamental;
regulamentar é prescrever a forma por que se cumpre
a execução das regras jurídicas fundamentais ou das
disposições legais”. Não cabe à lei, portanto, regulamentar, como expressamente pretende o mencionado projeto. Tal função normativa deve ser preenchida
por decretos, resoluções, portarias e outros atos administrativos.
Nesse sentido, e sem deixar de reconhecer o
meritório conteúdo das normas regulamentadoras
propostas no PLS nº 108, de 2004, parece mais consentâneo com nosso ordenamento jurídico o caminho
adotado pelo PLS nº 353, de 2003, ao determinar que
o Contran estabeleça as características dos veículos
e as condições a serem atendidas na prestação dos
serviços.
No entanto, ao fazer incidir a alteração proposta
exclusivamente em relação ao art. 107 de CTB, que
trata de “veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros”, a proposição
deixa de abordar o transporte de cargas realizado por
motocicletas. Por essa razão, faz-se necessário alterar
também o art. 109, que se refere ao “transporte de carga
em veículos destinados ao transporte de passageiros”.
Em ambos os casos, deve-se fazer menção expressa
ao tipo de veículo a que se destina a modificação que
se pretende introduzir, de molde a estabelecer, de uma
parte, a necessária previsão legal para a existência
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desse tipo de transporte e, de outra, a imperiosidade
do regulamento a ser expedido pelo Contran.
O substitutivo adiante formulado busca sanar as
referidas insufiências e, igualmente, promover um ajuste necessário na redação da ementa da proposição.
Ao referir-se à Lei nº 9.503, de 1997, o projeto utiliza
impropriamente a expressão “estabelece” quando, na
verdade, essa norma “institui” o Código de Trânsito
Brasileiro.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela rejeição do Projeto de
Lei do Senado nº 108, de 2004, e pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2003, na forma
do seguinte:
EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 353, DE 2003
Altera os arts. 107 e 109 da Lei nº 9.503,
de 1997, que “institui o Código de Trânsito
Brasileiro”, com o objetivo de responsabilizar o Contran pelo estabelecimento de
requisitos e condições a serem atendidos
no transporte de passageiros e cargas por
motocicletas e veículos similares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 107 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 107. ...............................................
Parágrafo único. No caso de motocicletas
e veículos similares, o CONTRAN estabelecerá
os requisitos de idade mínima e de formação
dos condutores, bem como as condições técnicas a serem atendidas pelos veículos empregados na prestação dos serviços”. (NR)
Art. 2º O art. 109 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a viger com seguinte redação:
“Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros,
inclusive motocicletas e similares, só pode ser
realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN”. (NR)
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 1.176, DE 2008
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
As proposições, sob exame desta Comissão, têm
por objetivo disciplinar o uso de motocicletas como veículo de transporte público de passageiros.
Argumentam os autores que o uso de motocicletas
no transporte público individual de passageiros é hoje
uma realidade com a qual expressivo número de cidades
brasileiras já vem convivendo há longo tempo. Se em algumas localidades os serviços de moto-táxi, como são
vulgarmente conhecidos, atuam de forma clandestina, em
outras são organizados e regulamentados pela administração municipal. Inexiste, entretanto, norma federal sobre
a matéria. Os órgãos federais de trânsito, até o presente
momento, não se manifestaram favoráveis à autorização
do uso de motocicletas no transporte de terceiros.
É nesse sentido que pretendem atuar os autores
das iniciativas. Afirmam que a União não pode continuar
omissa na sua função de regular as condições em que
esses serviços de transporte público são prestados a
grande parte da população, sobretudo de baixa renda.
Embora visem ao alcance de objetivos semelhantes, as duas proposições em exame tratam a questão
sob diferentes abordagens.
O PLS nº 353, de 2003, de autoria da Senadora
Fátima Cleide, propõe acrescentar parágrafo único ao
art. 107 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que
dispõe sobre veículos de aluguel destinados transporte
de passageiros, para atribuir ao Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) competência para especificar, periodicamente, os tipos de veículos que seriam passíveis
de utilização nesse serviço.
O PLS nº 108, de 2004, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, destina-se a regulamentar o art. 107 do
CTB, de modo a explicitar as condições a serem atendidas para a participação de “motocicletas, ciclomotores
e similares” na prestação dos serviços de transporte
individual de passageiros e de pequenos volumes. Essas condições abrangem desde características e especificações técnicas do veículo até requisitos quanto à
habilitação do motorista, passando por normas relativas
ao comportamento do condutor no tráfego.
O PLS nº 353, de 2003, foi distribuído inicialmente à CCJ e o PLS nº 108, de 2004, mais abrangente, à
CCJ e à Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Posteriormente, por força da aprovação do Requerimento nº
1.310, do Senador Antonio Carlos Valadares, passaram
a tramitar em conjunto, retomando, para apreciação, à
CAS e à CCJ, cabendo à última a decisão terminativa.
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Na CAS, foi aprovado o Parecer pela rejeição do
PLS nº 108, de 2004, e favorável ao PLS nº 353, de
2003, nos termos da Emenda nº 1 (Substitutivo).
Entende a CAS que o PLS nº 108, de 2004, por sua
minudência e tecnicalidade, adentra campo normativo
próprio dos regulamentos expedidos pelo Contran, o que
constitui razão para a sua preterição. Em contrapartida,
matéria nele tratada foi incorporada ao texto do PLS nº
353, de 2003, por meio de Substitutivo, que acrescenta,
às competências originalmente previstas para o Contran,
a de fixar os requisitos de idade mínima e de formação
dos condutores. A nova redação, ademais, explicita a
possibilidade da utilização de motocicletas e similares
no transporte de carga em veículos destinados a passageiros, objeto do art. 109 do CTB, à semelhança do
que dispõe a proposição rejeitada.
Paralelamente, o Substitutivo redefine as atribuições do Contran quanto à elaboração de listas periódicas dos veículos admissíveis no serviço, prevista
no PLS nº 353, de 2003, determinando a fixação das
especificações técnicas requeridas para sua admissão,
de caráter mais genérico.
II – Análise
No que concerne aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, observamos
que ambas as proposições estão isentas de vícios de
iniciativa e apresentam-se em conformidade com os
preceitos constitucionais. A Carta Magna dá à União
competência para instituir diretrizes para os transportes urbanos (art. 21, XX), bem como, privativamente,
legislar sobre transportes e trânsito (art. 22, XI). Já ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 48, cabe dispor
sobre todas as matérias de competência da União.
No que tange ao mérito, consideramos adequados
os termos do Substitutivo apresentado pela CAS.
III – Voto
Pelo exposto, concluímos pela rejeição do PLS
nº 108, de 2004, e pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 353, de 2003, na forma da Emenda nº
1 (Substitutivo) da CAS.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2008.

EMENDA Nº 1 – CAS/CCJ (SUBSTITUTIVO)
Altera os arts. 107 e 109 da Lei nº 9.503,
de 1997, que “institui o Código de Trânsito
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Brasileiro”, com o objetivo de responsabilizar o Contran pelo estabelecimento de
requisitos e condições a serem atendidos
no transporte de passageiros e cargas por
motocicletas e veículos similares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 107 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 107. ..............................................
Parágrafo único. No caso de motocicletas
e veículos similares, o CONTRAN estabelecerá
os requisitos de idade mínima e de formação
dos condutores, bem como as condições técnicas a serem atendidas pelos veículos empregados na prestação dos serviços”. (NR)
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Art. 2º O art. 109 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a viger com seguinte redação:
“Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros,
inclusive motocicletas e similares, só pode ser
realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN”. (NR)”
Sala da Comissão,
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 353, DE 2003, NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:
Altera os arts. 107 e 109 da Lei nº 9.503,
de 1997, que “institui o Código de Trânsito
Brasileiro”, com o objetivo de responsabilizar o CONTRAN pelo estabelecimento de
requisitos e condições a serem atendidos
no transporte de passageiros e cargas por
motocicletas e veículos similares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 107 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 107. ...............................................
Parágrafo único. No caso de motocicletas
e veículos similares, o CONTRAN estabelecerá
os requisitos de idade mínima e de formação
dos condutores, bem como as condições técnicas a serem atendidas pelos veículos empregados na prestação dos serviços. (NR)”
Art. 2º O art. 109 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a viger com a seguinte redação:
“Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros,
inclusive motocicletas e similares, só pode ser
realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (NR).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008. –
Marco Maciel, Presidente.

Assunto: substitutivo definitivamente adotado em turno suplementar.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 282, combinado com os artigos 91 e 92, do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou definitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 353, de
2003, que “acrescenta parágrafo único ao art. 107 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabeiece o Código de Trânsito Brasileiro, visando remeter ao
CONTRAN competência para determinar os tipos de
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veículos passíveis de utilização no transporte público de
passageiros”, de autoria da Senadora Fátima Clede.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
Art. 30. Compete aos Municípios:
....................................................................................
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;
....................................................................................
LEI Nº 9.503. DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Vide texto compilado

Ofício nº 157/08-PRESIDtNCIA/CCJ
Brasília, 19 de novembro de 2008
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Institui o Código de Transito Brasileiro
....................................................................................
Art. 107. Os veiculos de aluguel, destinados ao
transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste
Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder
competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.
....................................................................................
Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo
CONTRAN.
....................................................................................

648

48374

Sexta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
RELATÓRIO
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
De autoria da Senadora Fátima Cleide, o Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2003, foi apresentado
com o objetivo de estabelecer um foro técnico unificado
para tratar das condições de segurança e conforto a
serem observadas na utilização de veículos de aluguel
para o transporte de passageiros, especialmente nos
casos de utilização de motocicletas.
Para tanto, sem adentrar a competência municipal de organizar e prestar, direta ou indiretamente, os “serviços de interesse local”, estatuída no art.
30, V, da Constituição Federal, o projeto se vale da
prerrogativa da União para legislar sobre “trânsito e
transporte” (CF, art. 22, XI) e para instituir diretrizes
sobre “transportes urbanos” (CF, art. 21, XX). Nesse
sentido, acrescenta ao art. 107 do Código de Trânsito
Brasileiro dispositivo com vistas a atribuir ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) competência para
determinar os tipos de veículos de aluguel passíveis
de utilização no transporte individual ou coletivo de
passageiros.
Justifica a proposição o argumento de que o
uso de “moto-táxi” tem proliferado, seja por meio de
concessões municipais, seja no âmbito da exploração
clandestina desse meio de transporte, sem o atendimento de requisitos uniformes de segurança e conforto
para os usuários.
Ao enfrentar os dois planos da controvérsia que
reveste a matéria – quais sejam o da possibilidade
ou não da utilização de motocicletas e congêneres
no transporte público de passageiros bem como o
dos limites do poder concedente municipal –, a autora do projeto adota o caminho de consignar ao
Contran competência para determinar, com validade para todo o território nacional, quais os veículos
considerados aptos à prestação dos serviços. Desse
modo, com base na listagem tecnicamente estabelecida pelo órgão federal, os municípios exerceriam
as prerrogativas próprias do poder concedente e
fiscalizador.
Apresentado no dia 20 de agosto de 2003, o projeto foi distribuído a esta Comissão para decisão de
caráter terminativo.
Não foram apresentadas emendas.

NOVEMBRO
2008
Novembro de 2008
II – Análise

A proposição deve ser examinada sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e, bem assim, quanto ao
mérito.
No tocante à constitucionalidade, o texto encontra abrigo nos mencionados arts. 21, XX, e 22, XI, da
Constituição Federal, não havendo igualmente reparo
a fazer quanto à juridicidade e à regimentalidade da
iniciativa. No tocante à técnica legislativa, contudo, o
projeto incorre em pequena impropriedade. Na ementa,
ao referir-se à Lei nº 9.503, de 1997, utiliza-se erroneamente a forma verbal “estabelece” em lugar de “institui” na transcrição do objeto da lei: “institui o Código
de Trânsito Brasileiro”, O equívoco é sanado por meio
de emenda adiante formulada, que, ademais, promove
ligeiros ajustes redacionais.
No mérito, consideramos a iniciativa pertinente.
De fato, quando se trata da segurança dos usuários
de serviços públicos, há aspectos fundamentais que
não podem ser desprezados nem tampouco estar sujeitos a diferentes e múltiplas interpretações,
promovidas no âmbito particular da cada municipalidade. Assim, concentrar no Conselho Nacional de
Trânsito – órgão normativo e consultivo, integrado por
representantes de várias setores da administração
pública – o polêmico e disperso debate que se instaura no Brasil quanto à utilização de motocicletas
no transporte de passageiros parece atitude sensata e necessária. Afinal, como argumenta a autora
do projeto em causa, “essa discussão transcende o
campo meramente especulativo e deve ser travada
de forma mais técnica”.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do PLS nº
353, de 2003, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº – CCJ
Substitua-se a ementa da proposição pela seguinte:
Acrescenta parágrafo único ao art. 107
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Tránsito Brasileiro, com
a finalidade de atribuir ao CONTRAN competência para determinar os tipos de veículos de
aluguel passíveis de utilização no transporte
público de passageiros.
Sala da Comissão, – Senador Eduardo Azeredo, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF – PRES. Nº 4/2008-CRA
Brasília, 27 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 2º
do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que
esta Comissão aprovou a emenda nº 1 – CRA – (Substitutivo), 26 de novembro do corrente, ao Projeto de Lei do
Senado nº 482, de 2007, que “altera a Lei nº 8.626, de
25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo III, da Constituição Federal”,
de autoria do Senador Raimundo Colombo.
Informo ainda, que a matéria será submetida a
Turno Suplementar na Comissão, nos termos do art.
282 do RISF.
Atenciosamente, – Senador Neuto de Conto, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 482, de 2007, poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 131/2008/CE
Brasília, 25 de novembro de 2008
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora
Senadora Marisa Serrano, ao Projeto de Lei nº 188,
de 2007, de autoria de Suas Excelências os Senhores
Senadores Eduardo Azeredo e Flávio Arns que, “Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada,
para estudantes e idosos, em espetáculos artísticoculturais e esportivos”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 188, de 2007, poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 157/08-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de novembro de 2008
Assunto: substitutivo definitivamente adotado em turno suplementar.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 282, combinado com os artigos 91 e 92, do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou definitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 353, de
2003, que “acrescenta parágrafo único ao art. 107 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, visando remeter
ao CONTRAN competência para determinar os tipos
de veículos passíveis de utilização no transporte público de passageiros”, de autoria da Senadora Fátima
Cleide.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência ao ofício lido, 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 o Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2003 (tramitando
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 108,
de 2004), seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº1.174, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 179, de 2008
(nº 940/2007, na Casa de origem), de iniciativa da
Procuradoria-Geral da República, que dispõe sobre a
remuneração dos membros do Conselho Nacional do
Ministério Público.
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A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.171
a 1.173, de 2008, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, de Desenvolvimento Regional e
Turismo e de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 119, de 2006 (nº 184/2004, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência do Desenvolvimento
Sustentável do Centro-Oeste – SUDECO, estabelece
sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2008 (nº
7.310/2006, na Casa de origem, do Deputado
Rodrigo Maia), que institui o Dia Nacional da
Arte Ikebana-Sanguetsu;
– Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2008 (nº
6.296/2005, na Casa de origem, do Deputado
Rubens Otoni), que denomina Viaduto Miguel
Moreira Braga o viaduto de interseção da BR060 com a BR-153, no Município de Anápolis,
no Estado do Goiás;
– Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2008 (nº
7.523/2006, na Casa de origem, do Deputado
Mauro Lopes), que denomina Rodovia Feliciano
Miguel Abdala o trecho da rodovia BR-474, entre
as cidades de Caratinga e Ipanema, no Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, 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
encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo de emolumentos recebidos no exercício
anterior à corregedoria do tribunal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2008, que revoga o art. 109 do Decreto-Lei nº 2.063, de 7 de
março de 1940. (Dispõe sobre contrato de seguro
sobre a vida de menores de 14 anos).
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.

NOVEMBRO
2008
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado das Comunicações.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
– Nº 199/2008, de 24 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 908,
de 2008, da Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, à
Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:

MENSAGEM
DO PRESIDENTE REPÚBLICA
– Nº 242, de 2008 (nº 901/2008, na origem), de 20
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 23, de 2008 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Turismo e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor global de trinta e
nove milhões, dezenove mil e duzentos e trinta
e sete reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e
transformado na Lei nº 11.826, de 20 de novembro de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A Mensagem nº 242, de 2008, juntada ao processado do Projeto de Lei nº 23, de 2008–CN, vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 243, de 2008 (nº 902/2008, na origem), de 20
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei de Conversão nº 25, de 2008, que altera as
Leis nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
11.727, de 23 de junho de 2008, relativamente á
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incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins, incidentes no mercado
interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de
2006, a Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, a
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, e a Lei nº 11.774, de 17 de setembro
de 2008,sancionado e transformado na Lei nº
11.827, de 20 de novembro de 2008;
– Nº 244, de 2008 (nº 903/2008, na origem), de 20 do
corrente restituindo autógrafos do Projeto de Lei
de Conversão 26, de 2008, que dispõe sobre
medidas tributárias aplicáveis às doações em
espécie recebidas por instituições financeiras
públicas controladas pela União e destinadas às
ações de prevenção, monitoramento e combate
ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras,
sancionado e transformado na Lei nº 11.828, de
20 de novembro de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
As Mensagens nºs 243 e 244, de 2008, juntadas aos
processados dos Projetos de Lei de Conversão nºs
25 e 26, de 2008, provenientes das Medidas Provisórias nºs 436 e 438, de 2008, vão à Comissão Mista, nos
termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo dos projetos sancionados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 319, DE 2008
(Nº 2.330/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural do Município de Arapiraca
– ACODECMA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 16 de 19 de janeiro de 2006, que outorga
autorização à Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural do Município de Arapiraca – ACODEC-
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MA, para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 399, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos art. 49, inciso XII, combinado com o §
3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 16, de 19 de
janeiro de 2006, que outorga autorização à Associação
Comunitária do Desenvolvimento Cultural do Município
de Arapiraca (ACODECMA) para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Arapiraca,
Estado de Alagoas.
Brasília, 22 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 61 EM
Brasília, 30 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural do Município de Arapiraca (ACODECMA), no Município de Arapiraca, Estado de Alagoas,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
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53.610.000.257/98, que ora faço acompanhar com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Helio Costa.
PORTARIA Nº 16, DE 19 DE JANEIRO DE 2006
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53.610.000.257/98 e do PARECER/
MC/CONJUR/AGF/Nº 0009 – 1.08/2006, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural do Município
de Arapiraca (ACODECMA), com sede na Rua Boa
Vista, nº 98, Bairro Boa Vista, no Município de Arapiraca, Estado de Alagoas, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 9º47’23”S e longitude em
36º37’03”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Artº 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº (0069/2005 RADCOM/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53610000257/98 protocolizado em 8-9-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural do Município de Arapiraca, Município
de Arapiraca Estado de Alagoas.
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I – Introdução

1. A Associação Comunitária do Desenvolvimento
Cultural do Município de Arapiraca inscrita no (CNPJ
sob o número (02.463.665/0001-67, no Estado de Alagoas, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 640, Bairro
Jardim Tropical, Município de Arapiraca, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 4 de setembro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da
União – DOU, de 18-3-1999 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
regular a análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-31998 e Norma Complementar nº 01/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Dom Pedro I, nº 640, Bairro
Jardim Tropical, no Município de Arapiraca, Estado de
Alagoas, de coordenadas geográficas em 9º45’32”S
de latitude e 36º39’l”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 69/72, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre
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coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados, ressalta-se que em relação ao item
15 do Roteiro de análise de Instalação de Radcom
houve justificativa às fls 174.
7. Considerando a seleção desta requerente, bem
como a documentação que foi encaminhada, observouse que a entidade teve seu processo arquivado em 103-2000, em 7-8-2000 pediu a reconsideração e em 188-2004 foi reconsiderado. Constataram-se pendências
passíveis do cumprimento das seguintes exigências:
apresentação da documentação elencada no subitem
7.1 alíneas a, b, c, g, h, j da Norma Complementar nº
1/2004, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência das entidades
que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ da
requerente e declaração do endereço da sede, tendo
sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em
conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 74 a 186).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 97, firmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
verificação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004,
em especial as exigências inscritas em seu subitem
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 173/174
Ressaltamos que nestes documentos constam as
seguintes informações: identificação da entidade; os
endereços da sede administrativa e de localização do
transmissor, sistema irradiante e estúdio; características
técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios
(antena e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da
área de serviço diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
9. Por fim, a documentação exigida pela legislação
específica e contida nos autos, mais especificamente
no intervalo de folhas 1 a 186, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social dcvidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
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• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, fomulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 01/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de confirmar
alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária do Desenvolvimento
Cultural do Município de Arapiraca;
• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Boa Vista, n0 98, Bairro Boa Vista, Município
de Arapiraca; Estado de Alagoas.
• coordenadas geográficas
9º47’23” de latitude e 36º37’3” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 173/174, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97 e
que se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária do
Desenvolvimento Cultural do Município de Arapiraca,
no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53610000257/98,
de 8 de setembro de 1998.
Brasília, 5 de abril de 2005. – Luciana Coelho,
Relator da Conclusão Jurídica – Neide Aparecida da
Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de abril de 2008. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica
Brasília, 5 de abril de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº /2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 11 de abril de 2005. – Sergio Luiz de
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(Á Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2008
(Nº 366/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autoriza
ção à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Anapu
– ASSANA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anapu,
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 498 de 6 de dezembro de 2004, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Anapu – ASSANA, para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anapu, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 556, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 498,
de 6 de dezembro de 2004, que outorga autorização
à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Anapu – ASSANA, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, no Município de
Anapu, Estado do Pará.
Brasília, 24 de agosto de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 301 EM
Brasília, 9 de dezembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Anapu – “ASSANA”, no
Município de Anapu, Estado do Pará, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação dc apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83,
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes
à autorização de funcionamento e execução das Rádios
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito,
constatando a legalidade e a regularidade do Processo
Administrativo nº 53720.000634/01, que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunicio Oliveira.
PORTARIA Nº 498, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53.720.000.634/01 e do PARECER/MC/
CONJUR/MRD/Nº 0760 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Anapu _ “ASSANA”, com sede na Av. Getúlio Vargas,
s/nº, centro, no Município de Anapu, Estado do Pará,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612. de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 03º27’51”S e longitude em
51º12’l8” W, utilizando a freqüência de 87.9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos temos
do § 3º do art. 223 da Contituição Federal, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de
publicação do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 333/2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53720000634/2001, protocolizado em 10-10-2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusao Comunitária
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Anapu – “ASSANA”,
localidade dc Anapu Estado do Pará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Anapu – “ASSANA”, inscrita no
CNPJ sob o número 04.694.237/0001-70, no Estado
do Pará, com sede na Av. GetÚllo Vargas, s/nº, Centro, cidade de Anapu, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 4 de Outubro de 2001, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na ex-
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ploração do Serviço de Radiodiftsão Comunitária nos
termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publtcado no Diário Oficial da
União – DOU de 6 de Setembro de 2001, que contempla
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidàde/docutnentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços,
em atendimento às Normas e critérios estabelecidos
para a regular análise dos requerimentos, passou ao
exame do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar
toda a instrução do presente processo administrativo,
em conformidade com a legislação, especialmente a
Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 02/1998,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Av. Getúlio Vargas, s/nº, na cidade de Anapu, Estado do Pará, de coordenadas
geográftcas em 03º28’12”S de latitude e 51º11’54’W
de longitude, ocorre que posteriromente o endereço
e as coordenadas foram modificadas, passando em
03º27’51”S de latitude e 51º12’18”W de longitude, na
rua Santa Luzia, 820.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográficas indicadas deverigm ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 88, denominado de “Roteiro de Análise
Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de outros
dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas
coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão.
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Vale salientar que ao final, a entidade apontou novas
coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6.7 incisos II, IV da Norma nº 2/98, alterações estatutárias, cópia do CNPJ da rcquerente e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação específica
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (fls.92 a 167).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Fomulário de Informações Técnicas” – fls 152, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de verificação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 168/169.
Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identificação da entidade:
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potencia efetiva irradiada e intensidade do campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por fim, a documentação exigida pela legislação
específica e contida nos autos, mais especificamente
no intervalo de folhas 61 a 167, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constinuição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequadas às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pe]
a comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
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como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 67, incisos II, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de confirmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços,
a quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Anapu – ASSANA
• quadro diretivo
Presidente: José da Silva Leite
Vice Presidente: Adenilson Fagundcs
1º Secretário: Paulo Cássio Bello de Barros
2º Secretário: João Batista Pereira da Silva
Tesoureiro: Claudeci Ferro Leite
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Santa Luzia, nº 820, cidade de Anapu, Estado do Pará;
• coordenadas geográficas
3º27’51” de latitude e 51º12’18” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 168/159 , bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 152
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Anapu – ASSANA, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53720000634/01,
de 10 de Janeiro de 2001.
Brasília, 6 de Novembro de 2003.– Luciana
Coelho, Chefe de Serviço/SSF, Relatora da Conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, chefe de
Divisão, Relatora da Conclusão Técnica.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 6 de Novembro de 2003. – Jayme Rodrigues de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de
Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 6 de Novembro de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 333/2003IDDSISSCE/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 6 de Novembro de 2003. – Eugenio de
Oliveira Fraga,Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2008
(Nº 436/12007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema de Rádio e Televisão Jaguarete
LTDA., para explorar serviço de radiodifusio sonora em freqüência modulada na cidade de Itaquirai, Estado de Mato Grosso
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica Portaria nº 493 de 13 permissão à
Sistema de para explorar, por exclusividade, serviço
modulada na cidade de aprovado o ato a que se refere
a de setembro de 2006, que outorga Rádio e Televisão
Jaguarete Ltda., 10 (dez) anos, sem direito de de radiodifusão sonora em freqüência Itaquiraí, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 493, DE 2007
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicaçôes, o ato constante da Portaria nº 493,
de 13 de setembro de 2006, que outorga permissão
ao Sistema de Rádio e Televisão Jaguarete LTDA.,
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para explorar, pelo prazo dc dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no município de Itaquiraí, Estado
de Mata Grosso do Sul.
Brasília, 11 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 517 EM
Brasília, 22 de setembro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinouse a publicação da Concorrência nº 040/2001-SSR/MC,
com vistas à implantação de urna estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A Comissão Especial de Licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas
alterações, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica
de radiodifusão, concluiu que o Sistema de Rádio e Televisão Jaguarete Ltda., (Processo nº 53670.001154/2001)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a peimissáo,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Hélio Costa.
PORTARIA Nº 493, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001154/2001, Concorrência nº 040/2001-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema de Rádio
e Televisão Jaguarete Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, ato município de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
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dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 322, DE 2008
(Nº 437/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Municipal de Assistência Social
–AMAS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gonçalo
do Abaeté, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 89 de 21 de março de 2007, que outorga
autorização à Associação Municipal de Assistência
Social – AMAS para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gonçalo do Abaeté, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 494, DE 2007
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 89,
de 21 de março de 2007, que outorga autorização à
Associação Municipal de Assistência Social – AMAS
para execlLtar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 11 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 54 EM
Brasília, 29 de março de 2007
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Municipal e Assistência Social – AMAS, no Município de São Gonçalo
do Abaeté, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
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senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53710.000156/60, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 89, DE 21 DE MARÇO DE 2007
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 1º do Decreto
nº 2.615, de 3 de junho 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.000156/00 e do Parecer/
MC/Conjur/MGT/Nº 2.160 – 1.08/2006, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Municipal e Assistência Social – AMAS, com sede na Rua dos
Pescadores – nº 50 b –Distrito Beira Rio, no Município
de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 18º11’15”S e longitude em
45º15’21”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 258/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53710.000.l56/00 protocolizado em 15 de março de 2000
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação Municipal e Assistência Social – AMAS, Município de São Gonçalo do Abaeté,
Estado de Minas Cerais.
I – Introdução
1. A Associação Municipal e Assistência Social –
AMAS, inscrita no CNPJ sob o número 02.434.407/000152, no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua dos
Pescadores, nº 50 b, Distrito Beira Rio, Município de
São Gonçalo do Abaeté, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 15 de março de 2000, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço dc Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da
União – DOU de 27-3-2000 que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1 bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, e Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-31998 e Norma Complementar nº 1/2004.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua dos Pescadores, nº 50 b,
Distrito Beira Rio, no Município de São Gonçalo do
Abaeté, Estado de Minas Gerais, de coordenadas
geográficas em 18º11’24”S de latitude e 45º15’34”W
de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas indicadas
deveriam ser alteradas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 85 e 86, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”,
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam:
informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenados coincidentes com
os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, situação da estação em faixa
de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena; planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale
salientar que ao final, a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise e
conclusio por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados. Ressaltese que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RadCoun, houve justificativa às fls. 167.
7. Considerando a seleção desta requerente
, bem como a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 7.1
alíneas a, c, d, e, f, g, i e l da Norma Complementar
nº 1/2004, declaração de que a entidade não possui
vínculos de subordinação com outra entidade, certidão cartorária comprovando o devido registro da ata
de fundação da entidade, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa, cópia do CNPJ retificado da requerente e
declaração do endereço da sede, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas
da citada Norma (fls. 94 a 165).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 154 e
155, firmado pelo engenheiro responsável, seguindose o roteiro de verificação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas
em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se
nas folhas 167. Ressaltamos que nestes documen-
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tos constam as seguintes informações: identificação
da entidade; os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio, características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena, a cabo coaxial)
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por fim, o documentação exigida pelo legislação
específica e contida nos autos, mais especificamente
no intervalo de folhas 1 a 165, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de confirmar
alguns dados informados;
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• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua dos Pescadores, nº 52, Distrito Beira Rio,
Município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográficas
18º11’15” de latitude e 45º15’21”de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 167, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 154 e 155
e que se referem à localização da estação.

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Municipal e Assistência Social – AMAS, no sentido de
conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53710.000.156/00 de 15
de março de 2000.
Brasília, 19 de outubro de 2006. – Lídia El Corab
Moreira, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de outubro de 2006. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 19 de outubro de 2006. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 0258/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 19 de outubro de 2006. _ Joanilson L.
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.

• nome
Associação Municipal e Assistência Social –
AMAS;

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa).

III – Conclusão/Opinamento
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 323, DE 2008
(Nº 455/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural de Teleradiodifusão de São Pedro dos Ferros, para
executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 194, de 17 de maio de 2007, que outorga
autorização à Assoitação Comunitária Cultural de Teleradiodifusão de São Pedro dos Ferros para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro
dos Ferros, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 588, DE 2007
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 194, de 17 de maio de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural
de Teleradiodifusão de São Pedro dos Ferros para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no municipio de São Pedro dos Ferros, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 8 de agosto de 2007.

MC Nº 197 EM
Brasília, 18 de junho de 2007
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a Associação Comunitária Cultural de Teleradiodifusão de São Pedro dos Ferros, no Município
de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53710.001300/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 194, DE 17 DE MAIO DE 2007
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.001300/99 e
do Parecer/MC/CONJUR/PAS/Nº 0697 – 1.08/2007,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Cultural de Teleradiodifusão de São Pedro dos
Ferros, com sede na Rua Neco Soares, nº 215 – Centro, no município de São Pedro dos Ferros, Estado de
Minas Gerais, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográficas com latitude em 20º10’00”S e longitude em
42º31’17”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0047/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53710.001.300/99 protocolizado em 3 de novembro de 1999
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação Comunitária Cultural Teleradiodifusão de São Pedro Ferros, município de São
Pedro Ferros, Estado de Minas Gerais
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cultural de Teleradiodifusão de São Pedro dos Ferros, inscrita no CNPJ
sob o número 03.481.889/0001-64, no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Neco Soares, nº 215,
Centro, município de São Pedro dos Ferros, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 5-11-1999 subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da
União – DOU de 27-10-2005 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
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II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-31998 e Norma Complementar nº 01/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na rua
Reitor Soares de Moura, nº 50, Centro, no município
de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográficas em 20º10’13”S de latitude
e 42º31’18”W de longitude. Estas coordenadas foram
alteradas, antes mesmo da primeira análise mediante
solicitação datada de 29-11-2005.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 219 e 220, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
Ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação de Radcom,
houve justificativa às fls. 299.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: comprovação
de necessária alteração estatutária, ata de definição
da real denominação da entidade, certidão cartorária
comprovando o devido registro do estatuto social da
entidade e cópia do CNPJ retificado da requerente,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
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co, em conformidade com o disposto no subítem 12.1
e alíneas da citada Norma (fls. 226 a 297).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls, 252, firmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
verificação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004,
em especial as exigências inscritas em seu subitem
12.1 e alíneas, conforme observa se nas folhas 299.
Ressaltamos que nestes documentos constam as
seguintes informações: identificação da entidade os
endereços da sede administrativa e de localização do
transmissor, sistema irradiante e estúdio; características
técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios
(antena e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da
área de serviço, diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
9. Por fim, a documentação exigida pela legislação
específica e contida nos autos, mais especificamente
no intervalo de folhas 1 a 297, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressupostos da Norma Complementar nº 1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitas da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, pela comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subítem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requerido com intuito de confirmar
alguns dados informados;
III – Conclusão
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
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tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária Cultural de Teleradiodifusão de São Pedra dos Ferros:
• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Neco Soares, nº 215, Centro, Município de
São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográficas
20º10’00” de latitude e 42º31’l7” de Longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” fls 299, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 252 e que
se reterem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do
pedido formulado pela Associação Comunitária Cultural de
Teleradiodifusão de São Pedro dos Ferros, no sentido de
conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53710.001.300/99 de 3 de novembro de 1999.
Brasília, 7 de fevereiro de 2007.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 7 de fevereiro de 2007. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenador-Geral.
De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços
dc Comunicação Eletrônica.
Brasília, de fevereiro de 2007. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
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Aprovo o Relatório nº 47/2007IRADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, de fevereiro de 2007. – Zilda Beatriz de
Campos Abreu, Secretário de Serviços de Comunicação o Eletrônica.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativo)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 324, DE 2008
(Nº 467/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e TV Centauro Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Simonésia,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 149 de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Simonésia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 641, DE 2007
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 149, de
4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rádio TV
Centauro Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Simonésia, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 28 de agosto de 2007. – Luiz Inácio
Lula da Silva
MC Nº 51 EM
Brasília, 12 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 73/2000-SSR/
MC, com vistas á implantação de uma estação de ra-
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diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Simonésia, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio e TV
Centauro Ltda., (Processo nº 53710.001012/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 149, DE 4 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53710.001012/2000, Concorrência nº
073/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC Nº
402/2003, de 14 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e 17 Centauro Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Simonésia,
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo Único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 325, DE 2008
(Nº 501/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Magno’s Comunicações e Serviços
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Água Comprida, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 428 de 12 de setembro de 2006, que outorga
permissão à Magno’s Comunicações e Serviços Ltda.
Para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Água Comprida, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 491, DE 2007
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 428,
de 12 de setembro de 2006, que outorga permissão a
Magno’s Comunicações e Serviços Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada no município de Água Comprida, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, 11 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 471 EM
Brasília, 18 de setembro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinouse a publicação da Concorrência nº 108/2001 – SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radidiofusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Água Comprida, Estado de Minas gerais.
2. A Comissão Especial de licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997 e
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suas alterações, depois de analisar a documentação
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a
Magno’s Comunicações e Serviços Ltda., (Processo
nº 53710.000458/2002) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim, vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado
o referido ato.
Respeitosamente, – Helio Costa.
PORTARIA Nº 428, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006
O Ministro de Estado das Comunicações, uso de
suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do
Regulamento de Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995 e, tendo em vista o que consta
do Processo nº 53710.000458/2002, Concorrência nº
108/2001 – SSR/MC
e do PARECER/CONJUR/MC/
JSN/Nº 1050 – 2.29/2006, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão a Magno’s Comunicações e Serviços Ltda., Para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município
de Água Comprida, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do artigo 223, da Constituição Federal.
Art. 3º O contrato decorrente dessa permissão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação de deliberação de que trata
o artigo anterior.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 327, DE 2008
(Nº 527/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação
Futura para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Comendador
Gomes, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 100 de 16 de fevereiro de 2005, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Comunicação Futura para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Comendador Gomes, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 105, DE 2008
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 629, de 9
de dezembro de 2003 – Associação Comunitária
pelo Meio Ambiente, Cultura e Comunicação Social,
na cidade de Cerro Corá – RN;
2 – Portaria nº 581, de 5 dc novembro dc 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier
– RS;
3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM,
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;
4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003,
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – Associação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade
de Tomar do Geru – SE;
5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 –
Associação Comunitária de Comunicação Futura, no
município de Comendador Gomes – MG;
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6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 –
ABECCA – Associação Benemérita e Cultural de Conceição das Alagoas, no município de Conceição das
Alagoas – MG;
7 – Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Iguaraçu FM, no município de Iguaraçu – PR;
8 – Portaria nº 697, de 23 de outubro de 2006
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de Tomazina, no município de Tomazina – PR;
9– Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 –
Rádio Comunitária Popular FM, no município de Urucânia – MG;
10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 –
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso
de Maranguape, no município de Maranguape – CE;
11 – Portaria nº 135, de 12 de abril de 2007 –
Associação Comunitária e Cultural Integração FM, no
município de Ponte Alta – SC;
12– Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Arez/RN – ACCCARN. no município de Arez – RN;
13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 –
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no
município de Landri Sales – PI;
14 – Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007 –
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no município de Frutal – MG;
15 – Portaria nº 197, de 23 de maio de 2007 –
Associação de Comunicação e Cultura de Taquaraçu
de Minas – ACCTM, no município de Taquaraçu de
Minas – MC;
16 – Portaria nº 202, de 28 de maio de 2007 –
Associação de Integração Comunitária Vida, no município de Miranda – MS;
17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007– Associação Comunitária Cidade – Cidade, no município
dc Três Pontas – MC;
18 – Portaria nº 233 de 28 de maio de 2007 –
Associação dos Produtores Rurais de Santana do
Itararé – PR – A.P.R, no município de Santana do Itararé – PR;
19 – Portaria nº 236, de 28 de maio de 2007 –
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos dc
Rio de Contas, no Município de Rio de Contas – BA;
20 – Portaria nº 253, dc 29 de maio de 2007 –
Associação Cultural Santanense – ACS, no município
de Santana do Seridó – RN;
21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro
Afonso, no município de Pedro Afonso – TO;
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22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 –
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no município de Paranaguá – PR;
23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 –
Associação de Desenvolvimento Cultural e Social de
Cardoso Moreira, no município de Cardoso Moreira
– RJ;
24 – Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 –
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas –
ACCQ, no município de Queimadas – PB;
25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 –
Associação Jardim América de Desenvolvimento e
Assistência Comunitária, no município de Capão do
Leão – RS
26 – Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 –
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix
Neto, no município de Itapetinga – BA;
27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 –
Associação Cultural e Folclórica Bumba Meu-Boi Estrela
de Bequimão, no município de Bequimão – MA;
28 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Centro do Guilherme, no município de Centro do Guilherme – MA;
29 – Portaria nº 344 de 28 de junho de 2007 –
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no município de Carolina – MA;
30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde,
no município de Gurupi – TO;
31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 –
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar
Social São José, no município de São José de Caiana – PB;
32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – Associação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”,
no município de Viamão – RS;
33 – Portaria nº 422, de 24 de julho de 2007 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte
Alegre de Goiás – CO – ADECOM, no município de
Monte Alegre de Goiás – GO;
34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 – Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recreativa
e de Radiodifusão Ajjé – Até, no Município de Elísio
Medrado – BA; e
35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 –
Associação Cultural de Itaitinga, No município de Itaitinga – CE.
Brasília, 10 de Março de 2008. – Luiz Inácio
Lula da Silva
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MC Nº 73 EM
Brasília 11 de Março de 2008
Excelentíssimo Senhor presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação Punira, no município de Comendador Gomes,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processa
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes á autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53000.001358/02, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunicio Oliveira.
PORTARIA Nº 100, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998,
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53000001358/02 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 649 – 1.08/2004, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação Futura, com sede na Praça
Américo Luiz de Freitas, nº 79, no município de Comendador Gomes, Estado de Minas Gerais, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19º41’34”S e longitude em
49º04’58”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 119 – 2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC – SLP
Referência: Processo nº 53.000.001.358-02, Protocolizado em 20-3-2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação Futura, localidade de Comendador Gomes, Estado
de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação Futura, inscrita no CNPJ sob o número 03.191.011/000194 no Estado de Minas Gerais, com sede na Praça
Américo Luiz de Freitas, nº 79, Centro, cidade de Comendador Gomes, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 15 de fevereiro de 2002, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de habilitação publicado no Diário Oficial da
União – D.O.U. de 29-8-2002 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
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3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha 1, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº
9.612, de 19.02.1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Praça Américo Luiz de Freitas, cidade
de Comendador Gomes, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográficas em 19º41’54”S de latitude e
49º04’50”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 48, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto
para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação os novos dados
7. Inicialmente processo foi arquivado, tendo;
Entidade apresentado pedido de reconsideração (fls.
78), que foi acatado, conforme informação de fls. 127
– 129. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II,
da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, cópia do CNPJ retificado da requerente e
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declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação específica resultou no saneamento dos autos e posterior
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (fls. 52 a 223).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 140, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de verificação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 226 e 227. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identificação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial). com indicação da potência efetiva irradiada
e integridade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
09. Por fim, a documentação exigida pela legislação específica e contida nos autos, mais especificamente no intervalo de folhas 1 a 223 dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
finalidades e requisitos da Lei 9.612/98; • ata
de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código
Civil Brasileiro e adequados às finalidades e
requisitos da Lei 9.612/98; • comprovantes
relativos a maioridade e nacionalidade dos
dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
confirmar alguns dados informados;
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III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, Após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária de Comunicação Futura
• quadro diretivo
Presidente: Suely Cristiana Martins Angelino
Vice Presidente: Cristiano de Lima
1º Secretário: Adriano Menezes Diniz
2º Secretário: Jaime Martins
1º Tesoureira: Valéria Aparecida da Silva
2º Tesoureiro: Lázaro José Assunção
Diretor Social: Edmar Paula Assunção
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Américo Luiz de Freitas, nº 79, Centro, cidade de Comendador Gomes, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográficas 19º41’34” de latitude
e 49º04’58” de longitude, correspondentes aos dados
dispostos no “Roteiro de Análise de Instalação da
Estação” – fls. 226 e 227, bem como “Formulário de
Informações Técnicas” – fls. 140 e que se referem à
localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Comunicação Futura, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.000.001.358-02 de 20 de março de 2002.
Brasília, 14 de abril de 2004. – Sibela Leandra
Portela, Relator conclusão Jurídica – Neide Aparecida
da Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 15 de abril 2004. – Alexandra Luciana
Costa, Coordenadora.
De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 15 de abril de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
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Aprovo o Relatório nº 119 /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 15 de abril de 2004 – Carlos Alberto
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica Substituto.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, inovação, Comunicação e informática – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 328, DE 2008
(Nº 531/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural Frutalense para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Frutal, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007, que outorga
autorização à Associação Comunitária Cultural Frutalense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 105, DE 2008
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 2.954, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 629, de 9 de dezembro de
2003 – Associação Comunitária pelo Meio Ambiente,
Cultura e Comunicação Social, na cidade de Cerro
Corá – RN;
2 – Portaria nº 581, de 5 de novembro de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Gramado Xavier, na cidade de Gramado Xavier
– RS;
3 – Portaria nº 692, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM,
na cidade de Entre Rios do Sul – RS;
4 – Portaria nº 774, de 22 de dezembro de 2003,
alterada pela de nº 128, de 12 de abril de 2004 – As-
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sociação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, na cidade
de Tomar do Geru – SE;
5 – Portaria nº 100, de 16 de fevereiro de 2005 –
Associação Comunitária de Comunicação Futura, no
município de Comendador Gomes – MG;
6 – Portaria nº 34, de 7 de fevereiro de 2006 –
ABECCA – Associação Benemérita e Cultural de Conceição das Alagoas, no município de Conceição das
Alagoas – MG;
7 – Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006
– Associação Civil de Radiodifusão Comunitária Iguaraçu FM, no município de Iguaraçu – PR;
8 – Portaria nº 697, de 23 de outubro de 2006
– Associação Comunitária, Cultural e Artística de Tomazina, no município de Tomazina – PR;
9 – Portaria nº 805, de 25 de outubro de 2006 –
Rádio Comunitária Popular FM, no município de Urucânia – MG;
10 – Portaria nº 99, de 28 de março de 2007 –
Associação Comunitária e Cultural para o Progresso
de Maranguape, no município de Maranguape – CE;
11 – Portaria nº 135, de 12 de abril de 2007 –
Associação Comunitária e Cultural Integração FM, no
município de Ponte Alta – SC;
12 – Portaria nº 142, de 12 de abril de 2007 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Arez/RN – ACCCARN, no município de Arez – RN;
13 – Portaria nº 144, de 12 de abril de 2007 –
Associação da Rádio Comunitária Vale do Prata, no
município de Landri Sales – PI;
14 – Portaria nº 196, de 17 de maio de 2007 –
Associação Comunitária Cultural Frutalense, no município de Frutal – MG;
15 – Portaria nº 197, de 23 de maio de 2007 –
Associação de Comunicação e Cultura de Taquaraçu
de Minas – ACCTM, no município de Taquaraçu de
Minas – MG;
16 – Portaria nº 202, de 28 de maio de 2007 –
Associação de Integração Comunitária Vida, no município de Miranda – MS;
17 – Portaria nº 203, de 28 de maio de 2007 – Associação Comunitária Cidade – Cidade, no município
de Três Pontas – MG;
18 – Portaria nº 233, de 28 de maio de 2007 –
Associação dos Produtores Rurais de Santana do
Itararé – PR – A.P.R, no município de Santana do Itararé – PR;
19 – Portaria nº 2 236, de 28 de maio de 2007 –
Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de
Rio de Contas, no município de Rio de Contas – BA;
20 – Portaria nº 253, de 29 de maio de 2007 –
Associação Cultural Santanense – ACS, no município
de Santana do Seridó – RN;
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21 – Portaria nº 274, de 29 de maio de 2007 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro
Afonso, no município de Pedro Afonso – TO;
22 – Portaria nº 275, de 29 de maio de 2007 –
Associação Comunitária Rádio FM Aliança, no município de Paranaguá – PR;
23 – Portaria nº 301, de 19 de junho de 2007 –
Associação de Desenvolvimento Cultural e Social de
Cardoso Moreira, no município de Cardoso Moreira
– RJ;
24 – Portaria nº 310, de 19 de junho de 2007 –
Associação Comunitária e Cultural de Queimadas –
ACCQ, no município de Queimadas – PB;
25 – Portaria nº 312, de 19 de junho de 2007 –
Associação Jardim América de Desenvolvimento e
Assistência Comunitária, no município de Capão do
Leão – RS;
26 – Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007 –
Associação Comunitária Itapetinguense João Félix
Neto, no município de Itapetinga – BA;
27 – Portaria nº 332, de 19 de junho de 2007 – Associação Cultural e Folclórica Bumba Meu – Boi Estrela
de Bequimão, no município de Bequimão – MA;
28 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Centro do Guilherme, no município de Centro do Guilherme – MA;
29 – Portaria nº 344, de 28 de junho de 2007 –
Associação Comunitária de Rádio Cidade FM, no município de Carolina – MA;
30 – Portaria nº 345, de 28 de junho de 2007 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde,
no município de Gurupi – TO;
31 – Portaria nº 363, de 28 de junho de 2007 –
Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar
Social São José, no município de São José de Caiana – PB;
32 – Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007 – Associação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”,
no município de Viamão – RS;
33 – Portaria nº 422, de 24 de julho de 2007 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte
Alegre de Goiás – GO – ADECOM, no município de
Monte Alegre de Goiás – GO;
34 – Portaria nº 431, de 24 de julho de 2007 –
Associação Beneficente, Educacional, Cultural Recreativa e de Radiodifusão Jjiré–Ajjé, no Município de
Elísio Medrado – BA; e
35 – Portaria nº 432, de 24 de julho de 2007 –
Associação Cultural de Itaitinga, no município de Itaitinga – CE.
Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 357 EM
Brasília, 15 de agosto de 2007
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a Associação Comunitária Cultural Frutalense, no
Município de Frutal, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Corno se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.043548/04, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 196, DE 17 DE MAIO DE 2007
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.043548/04 e do PARECER/MC/
CONJUR/PAS/Nº 0737 – 1.08/2007, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária Cultural Frutalense, com sede na Rua Banico
Miranda – nº 473 – Bairro Universe Residence Plaza,
no município de Frutal, Estado de Minas Gerais para
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executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20º01’33”S e longitude em
48º53’57”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E COM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 65/2007/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.043.548/04, protocolizado em 25 de setembro de 2004
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação Comunitária Cultural Frutalense, município de Frutal, Estado de Minas Gerais
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cultural Frutalense,
inscrita no CNPJ sob o número 06.933.165/0001–00,
no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Banico
Miranda, nº 473, Bairro Universo Residente Plaza, no
município de Frutal, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 20-9-2004, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da
União – DOU, de 27-10-2005 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o reque-
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rimento de outra entidade foi objeto de exame por
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez
que apresentou sua solicitação para a mesma área
de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado e arquivado. O motivo do arquivamento, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nome e processo, se encontram abaixo
explicitada:
a) Associação Cultural Boas Novas de Frutal
– Processo nº 53710.001.734/98, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: a entidade não se
caracterizou como associação comunitária infringindo os artigos 1º e 7º da Lei nº 9.612/98 e, embora
tenha providenciado a alteração, não se desincumbiu
de saneá-las em tempo hábil, dando margem a que
outra entidade fosse selecionada, conforme comunicado à entidade por meio do oficio nº 5.991, datado
de 14-10-2002, cuja cópia do ofício e respectivo AR
Postal se encontram anexos. Saliente-se que, frente
à ciência do arquivamento dos autos. Saliente-se que,
frente à ciência do arquivamento dos autos a entidade
apresentou solicitação para reconsideração dos autos,
tendo sido a mesma objeto de análise pelo Departamento que decidiu pela não reconsideração conforme os fatos e fundamentos dispostos anteriormente.
Ocorre que, a Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica, interina, no uso das suas atribuições e
tendo em vista o disposto no artigo 187, inciso XL, do
Regimento Interno do Ministério das Comunicações
e ainda o subitem 9.3, alínea c, da Norma Complementar nº 1/2004, aprovada pela Portaria nº 103, de
23 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial
da União de 26 subseqüente, resolveu, através do
Edital datado de 20-12-2006 Comunicar à entidade,
por se encontrar em local incerto, não sabido ou sem
possibilidade de entrega de correspondência, conforme motivo constante da devolução de AR Postal, da
manutenção do arquivamento de seu processo, mediante indeferimento da revisão de decisão do arquivamento, podendo as interessadas, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da publicação deste
Edital, apresentar recurso endereçado à Consultoria
Jurídica. Saliente-se que até a presente data a entidade não ingressou com recurso.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
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com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004,
de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Belo Horizonte, nº 791, no
município de Frutal, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 20º00’50”S de latitude e
48º53’0l”W de longitude. Estas coordenadas foram
alteradas, antes mesmo da primeira análise mediante
solicitação datada de 13-6-2005.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas indicadas
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 121 e 122, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”,
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam:
informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com
os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, situação da estação em faixa
de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena; planta de armamento, endereços da sede e
do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale
salientar que ao final, a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise e
conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados. Ressaltese que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RadCom, houve justificativa às fls. 173.
7. Considerando a seleção desta requerente ,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: comprovação
de necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da
citada Norma (fls. 126 a 171).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 145,
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se
o roteiro de verificação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas
em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se
nas folhas 173. Ressaltamos que nestes documen-
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tos constam as seguintes informações: identificação
da entidade; os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio; características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por fim, a documentação exigida pela legislação
específica e contida nos autos, mais especificamente
no intervalo de folhas 1 a 171, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição c atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de confirmar
alguns dados informados;
III – Conclusão
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Cultural Frutalense;
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• quadro diretivo
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Aprovo o Relatório nº 65/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, de fevereiro de 2007. – Zilda Beatriz S.
de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa).

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Banico Miranda, nº 473, Bairro Universe
Residence Plaza, município de Frutal, Estado de Minas Gerais;
• coordenadas geográficas
20º01’33” de latitude e 48º53’57” de longitude,
correspondente aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 173, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 145 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Cultural Frutalense, no sentido de concederlhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53000.043.548/04 de 25 de setembro
de 2004.
Brasília, 26 de fevereiro de 2007.

À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 26 de fevereiro de 2007. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de fevereiro de 2007. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 329, DE 2008
(Nº 731/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização
á associação da Rádio comunitária Serrana
Manganês para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serra do
navio, Estado do Amapá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 661 de 21 de novembro de 2007, que outorga autorização à Associação da Rádio Comunitária
Serrana Manganês para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Serra do Navio, Estado do
Amapá.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 282, DE 2008
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivo do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 411, de 24 de julho de 2007 – Associação da Rádio Comunitária de Vitória do Xingu, no
município de Vitória do Xingu – PA:
2 – Portaria nº 630, de 20 de novembro de 2007
– Associação de Comunicação Comunitária de Sandolândia, no município de Sandolândia – TO;
3 – Portaria nº 641, de 20 de novembro de 2007
– Associação de Difusão Comunitária São Sebastião,
no município de São Sebastião de Lagoa de Roça –
PB;
4 – Portaria nº 646, de 21 de novembro de 2007
– Associação Rádio
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Comunitária Jacuípe FM, no município de Jacuípe – AL;
5 – Portaria nº 651, de 21 de novembro de 2007
Associação Comunitária
Popular (ACOPOP), no município de Urupá –
RO;
6 – Portaria nº 652, de 21 de novembro de 2007
– Associação Comunitária de Ouriçangas, no município de Ouriçangas – BA;
7 – Portaria nº 655, de 21 de novembro de 2007
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Relvado, no município de Relvado – RS;
8 – Portaria nº 661, de 21 de novembro de 2007
– Associação da Rádio Comunitária Serrana Manganês, no município de Serra do Navio – Al’;
9 – Portaria nº 678, de 30 de novembro de 2007
– Associação Comunitária Nova União, no município
de Nova União – RO;
10 – Portaria nº 679, de 30 de novembro de 2007
– Associação dos
Comunicadores em Rádio Comunitária, Geração
FM, no município de Vale do Paraíso – RO;
11 – Portaria nº 680, de 30 de novembro de 2007
– Associação Beneficente Anjos da Paz, no município
de Cujubim – RO;
12 – Portaria nº 686, de 6 de dezembro de 2007
– Associação Beneficente dos Moradores de Itinga,
no município de Lauro de Freitas – BA;
13 – Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007
– Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont,
no município de Redenção – PA;
14 – Portaria nº 731, de 18 de dezembro de 2007
– Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente
Laurentino Cruz – RN, no município de Tenente Laurentino Cruz – RN;
15 – Portaria nº 733, de 18 de dezembro dc 2007
– Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino
Leal e Ubaitaba, no município de Aurelino Leal – BA;
16 – Portaria nº 754, de 18 de dezembro de 2007 –
Fundação Potiguar, no município de Mossoró – RN:
17 – Portaria nº 759. de 18 de dezembro de 2007
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária Lamarão, no município de Pindobaçu – BA;
18 – Portaria nº 115, de 20 de dezembro de 2007
– Associação dos Moradores da Malha Central de Suzano, no município de Suzano – SP;
19 – Portaria nº 810, de 20 de dezembro de 2007
– Associação Cultural Serra, denominada “ACS”, no
município de Tangará da Serra – MT;
20 – Portaria nº 814, de 20 de dezembro de
2007 – Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural
e Social do Município de Chã Preta, no município de
Chã Preta – AL;
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21 – Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2007
– Associação Comunitária e Cultural de Goioxim, no
município de Goioxim – PR;
22 – Portaria nº 837, de 20 de dezembro de 2007
– Associação Rádio
Comunitária e Cultural Boqueirão – FM 107.1
MHZ, no município de Cícero Dantas – BA;
23 – Portaria nº 852, de 21 de dezembro de 2007
– Associação Comunitária Alternativa FM, no município
de Delmiro Gouveia – AL; e
24 – Portaria n2 867. de 24 de dezembro de 2007
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Alfredo Chaves – ES, no município de Alfredo
Chaves – ES.
Brasília,14 de maio 2008. – Luiz Inácio Lula
da Silva
MC Nº 531 EM
Brasília, 30 de novembro de 2007
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação da Rádio Comunitária
Serrana Manganês, no município de Serra do Navio,
Estado do Amapá, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, seriem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.01086912004, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 1º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Helio Costa.
PORTARIA Nº 661, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art.
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53000.010869/2004 e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº 1771 – 1.08/2007, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização a Associação da
Rádio Comunitária Serrana Manganês, com sede na
Travessa A 3, nº 426, O, nº 124, no município de Serra do Navio, Estado do Amapá, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 00053’48”N e longitude em
52000’09”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
das deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E COM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 221 /2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000010869/04, protocolizado em 15-3-2004
Objeto:Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação da Rádio Comunitária Serrana Manganês, município de Serra do Navio, Estado
do Amapá.
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I – Introdução

1. A Associação da Rádio Comunitária Serrana Manganês, inscrita no CNPJ sob o número
6.118.477/0001-52, no Estado do Amapá, com sede
Travessa A3, nº 426, no município de Serra do Navio,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 12-3-2004,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da
União – DOU, contempla a localidade onde pretende
instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento
de outras entidades foram objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comunitária de Desp. Art. Cult.
De Serra do Navio – Processo nº 53720000651/01,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a
entidade não apresentou a documentação exigida
ocorrendo a perda do prazo pelo decurso do tempo,
conforme comunicado à entidade por meio do Ofício
nº 4.607, datado de 8-8-2002, cuja cópia do ofício e
respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente à ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
b) Associação Rádio Comunitária Lemos Caiê
– Processo nº 53720000407/01, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade deverá encaminhar a documentação exigida ocorrendo a perda do
prazo pelo decurso do tempo, conforme comunicado
à entidade por meio do Ofício nº 4.752, datado de 305-2003, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se
encontram anexos. Saliente-se que, frente à ciência do
arquivamento dos autos, a entidade não apresentou
solicitação para reconsideração desta decisão.
c) Instituto de Educação infantil – Processo nº
53000003600/01, arquivado pelos seguintes fatos e
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fundamentos: a entidade infringiu o artigo 1º da Lei nº
9.612/98, conforme comunicado à entidade por meio
do DOU de 2-8-07, pois a entidade não recebeu o Ofício nº 1.735, datado de 28-3-02, cuja cópia do ofício
e respectivo DOU se encontram anexos. Saliente-se
que, frente à ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004,
de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Travessa A3, nº 466, Centro, no
Município de Serra do Navio, Estado do Amapá, de
coordenadas geográficas em 00”53’48”S de latitude e
52º00’09”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 107, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena, planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas c, d
da Norma Complementar nº 01/2004, comprovação de
necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico, em conformidade
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com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada
Norma (fls. 113 a 128).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 92, firmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de verificação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar nº
1/2004, em especial as exigências inscritas em seu
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 128.
Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identificação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por fim, a documentação exigida pela legislação
especifica e contida nos autos, mais especificamente
no intervalo de folhas 1 a 128, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidomente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de confirmar
alguns dados informados;
III – Conclusão
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a conduçio dos trabalhos de habilitação de
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interessados na cxploraçio do Serviço dc Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação da Rádio Comunitária Serrana Manganês;

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Travessa A3, nº 466, nº 124, município de Serra
do Navio, Estado do Amapá;
• coordenadas geográficas
00º53’48” de latitude e 52º00’09” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 128, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 92 e que
se referem à localizaçio da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação da Rádio Comunitária Serrana Manganês, no sentido de conceder–lhe
a autorização para a explotaçio do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53000010869/2004, de 15-3-2004
Brasília, 5 de setembro de 2007. – Luciana Coelho Costa, Relator da conclusão Jurídica – Regina
Aparecida Monteiro, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de setembro de 2007 – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 5 de setem brode 2007 – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
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Aprovo o Relatório nº 221/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, setembro de 2007. – Zilda Beatriz S.
de Campos Abreu, Secretária de Serviço e Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica ção e Informática, em decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 319 a 329, de
2008, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1,
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com
o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 1, de 2008, da
Associação de Mototaxistas Metropolitanos de Salvador-BA, encaminhando manifestação sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 353, de 2003.
O expediente será juntado ao processado da
referida matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Passa-se à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
A Presidência informa ao Plenário que, em razão
de acordo de Lideranças, as matérias constantes da
pauta de hoje ficam transferidas para a Ordem do Dia
da próxima sessão deliberativa ordinária.
São os seguintes os itens transferidos:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 442, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 29, de 2008, que dispõe
sobre as operações de redesconto pelo Banco
Central do Brasil, autoriza a emissão da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera
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a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de1974, e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 442, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
20.11.2008)
Prazo final: 4.12.2008
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista
Técnico e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,sobre a
transformação de cargos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,altera o
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de
2004, para adaptar os quantitativos de cargos
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo
isolado de provimento efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever a
fórmula de pagamento de cargo em comissão
ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de28
de maio de 2003.
Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
(Sobrestando a pauta a partir de
17/10/2008)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º da Constituição Federal)
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
o Regime de Tributação Unificada – RTU na
importação, por via terrestre, de mercadorias
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs
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10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sacoleiro).
O PLC nº 27, de 2008, tramitou em regime de urgência constitucional (art. 64, § 1º
– CF), de 24/03 a 01/07/08, quando foi aprovada a Mensagem nº 460, de 2008, de retirada da urgência.
O prazo de apresentação de emendas,
nos termos do art. 375, I, do Regimento Interno,
transcorreu no período de 25 a 31/3/08.
A matéria volta a tramitar em regime de
urgência constitucional (art. 64, § 1º – CF), nos
termos da Mensagem nº 200, de 2008, do Presidente da República, lida em 6/10/2008.
Dependendo da leitura do parecer da
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul.
Dependendo de parecer da CCJ, CRE
e CAE.
(Sobrestando a pauta a partir de
21/11/2008)
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.125, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que aprova a programação monetária relativa
ao quarto trimestre de 2008.
5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 30, DE 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal a constituírem subsidiárias
e a adquirirem participação em instituições
financeiras sediadas no Brasil; altera as Leis
nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.865, de 30 de abril de 2004, e 11.774, de
17 de setembro de 2008; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 443, de 2008).
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Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos
à República de Cuba, à República do Haiti, à
República de Honduras e à Jamaica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.12.2008)
Prazo final: 7.2.2009
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em
que menciona, terminando com o voto secreto
parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

NOVEMBRO 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2008

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda,
que oferece.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da
Constituição Federal (determina o voto aberto para a perda de mandato de Deputados e
Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
13
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
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14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 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.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta;
e pela rejeição das demais matérias que tramitam em conjunto, com votos contrários dos
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy,
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares,
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em
separado, do Senador Aloizio Mercadante e
da Senadora Patrícia Saboya.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 18, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Romero Jucá, que altera a redação do art. 228 da Constituição
Federal.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,que
altera o artigo 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade
penal, nas condições que estabelece.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Magno Malta, que inclui
parágrafo único no artigo 228, da Constituição Federal, para considerar penalmente
imputáveis os maiores de treze anos que
tenham praticado crimes definidos como
hediondos.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971 (dispõe sobre a administração e o conselho fiscal das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim
Morais,oferecendo a redação do vencido.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001,
na Casa de origem, do Deputado José Roberto
Batochio), que acrescenta dispositivo à Lei n.º
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB. (prescrição em cinco anos de
ação de prestação de contas do advogado para
o seu cliente, ou de terceiros por conta dele).
Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
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na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica),
que altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro
de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de fabricação e comercialização de lâmpadas
incandescentes para uso em tensões de valor
igual ou superior ao da tensão nominal da rede
de distribuição, e dá outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que veda a exigência de carta de fiança aos
candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003,
na Casa de origem, do Deputado Wasny de
Roure), que modifica o inciso II do caput do
art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de
matérias cursadas em seminários de filosofia
ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Geraldo Resende), que altera o § 2º do art. 12 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência
à saúde (acrescenta o planejamento familiar
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nos casos de cobertura dos planos ou seguros
privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros),
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as
normas técnicas como obras protegidas pela
legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe
sobre a autenticidade de peças oferecidas
para prova no processo trabalhista e sobre o
cabimento de recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas
relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº
819/2003, na Casa de origem, do Deputado Sandes Júnior), que denomina “Rodovia
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
entre a cidade de Cáceres-MT e a fronteira
com a Venezuela.
Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável,
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003,
na Casa de origem, do Deputado Davi Alcolumbre), que denomina “Aeroporto Internacional de Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”,
o aeroporto da cidade de Macapá, Estado
do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2008 (nº 6.981/2006,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita para o
projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 de
junho de 2005.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.021 e
1.022, de 2008, das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador
Inácio Arruda, e de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
33
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 208, de 2008 (nº
518/2008, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Reconhecimento Recíproco de Carteiras
de Habilitação, assinado em Madri, em 17 de
setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador César Borges.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2005, de
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – Desmanche, que altera a redação
do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de setembro
de 1997, renumera e altera o seu parágrafo
único, passando-o para § 1º e acrescenta os
§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda,
os arts. 126-A e 126-B.
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Gerson Camata, favorável ao Projeto com a Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta, e contrário ao Projeto de
Lei do Senado nº 306, de 2003, que tramita
em conjunto.
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36

39

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 9, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, fichas ou registros
por período superior a cinco anos.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH
(Substitutivo), que oferece.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º 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.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria
do Senador Flávio Arns, que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de
qualidade da oferta de educação escolar para
crianças de cinco e seis anos de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, para introduzir critérios
relacionados com as mudanças climáticas glo-
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bais no processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão de gases de efeito estufa).
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
43 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
45
PARECER Nº 106, DE 2008
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
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Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.
46
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, de autoria da Senadora
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez
que o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. (Fixação e
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade.)
47
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
48
REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.230, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao
juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues, da 1ª
Vara Criminal e de Menores de Sete Lagoas
– MG, pela falta de ética e compromisso moral ao rejeitar pedidos de medidas cautelares
contra homens que agrediram ou ameaçaram
suas companheiras.
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Parecer favorável, sob nº 618, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
49
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Senador
Eduardo Azeredo, em razão de correspondência por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco
Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política
Externa do Presidente da República, relativa
ao pronunciamento do Senador na sessão do
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mudança de opinião do Presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC).
50
REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 877, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de congratulação ao governo
colombiano, aos familiares e ao povo colombiano pela libertação da ex-senadora e excandidata presidencial Ingrid Betancourt, de
onze militares colombianos e três soldados
americanos, que estavam em poder das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc),
e que este acontecimento seja utilizado como
marco para o estabelecimento de um processo
de paz e resolução pacífica do conflito armado
vivenciado pelo país irmão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após lida essa mensagem burocrática, passamos a
palavra ao Senador Heráclito Fortes, do DEM do Estado do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, costumo, Senador
Mão Santa, tratar nesta Casa os assuntos com serie-
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dade, principalmente quando eles dizem respeito ao
Estado do Piauí.
Não sei por que, num jogo de cartas marcadas,
hoje pela manhã, os jornais da minha terra trazem uma
matéria do atual Secretário de Educação, Deputado
Federal Antônio José Medeiros, me alijando de possíveis coligações com o seu Partido, o PT. Como se eu
tivesse atrás delas, com se eu tivesse me oferecendo
para participar de coligações.
Mas isso me deixa algo que me conforta muito.
Delimita o quadro político do Estado do Piauí. Sou
Oposição, V. Exª sabe disso, porque fui eleito para ser
Oposição. E não quero passar para história nem como
vira-casaca, nem como entreguista. Quero mudar o meu
comportamento. Por que sou contra o atual Governo?
Não sou contra ao atual Governo pelos seus acertos.
Sou contra o atual Governo pelos seus erros. E os erros
do atual Governo embotam o brilho e os acertos que
pratica, e o carro chefe disso é a corrupção, depois a
falta de planejamento.
O Presidente do Partido, até há dois anos, era
militante do PSDB, e a peso de ouro foi levado para
o PT. Tanto é verdade que este cidadão ficou na terceira ou quarta suplência de Deputado Estadual, e o
Governador, numa ação pessoal, nomeou Deputado
para tribunal, criou secretarias para nomear secretários, para que ele pudesse assumir a Assembléia e,
com isso, indicá-lo na sua cota pessoal a Presidente
do Partido dos Trabalhadores, sem ter nenhuma tradição com aquele Partido.
Antigamente, Senador Jefferson Praia – no Amazonas deve ter sido assim também – o cidadão, para
entrar no virtuoso Partido dos Trabalhadores, passava por uma verdadeira sabatina. Era uma sessão de
tortura. Exigia-se seu DNA, a conta-corrente, certidão
negativa da Serasa, atestado negativo de HIV e por
aí afora. De uns tempos para cá, vale tudo. Se V. Exª
examinar, ao menos no Piauí é assim, onde o Partido ganhou, na maioria das vezes, ele foi buscar nos
partidos tradicionais, os quais tanto criticava, os candidatos hoje vitoriosos.
O Presidente do Partido veio agredir-me gratuitamente dizendo que sou contra o Piauí e que não estou na coligação de 2010, como se já fossem donos
dos destinos do Estado e como se essas indicações
de cargos eletivos, Senador Mão Santa, fossem feitas
por decreto.
A pior coisa na vida é memória fraca. Em 1994,
havia uma estrutura política poderosíssima no Piauí e
o Mão Santa foi rejeitado. Não é isso, Mão Santa? Não
o quiseram nem como candidato a Vice-Governador.
O Mão Santa procurou espaço político, foi candidato a
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Governador, entrou como azarão e saiu vitorioso. Não
é verdade? Sem estrutura política.
Quantos Prefeitos você tinha? Quatro? Cinco?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Quatro.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quatro prefeitos, contra uma estrutura do Estado todo. E
ganhou a eleição, reelegeu-se. Na sucessão seguinte,
uma nova estrutura poderosa com o Governo do Estado
na mão, e Wellington Dias, este que hoje é Governador,
com um discurso ético e montado na garupa do Mão
Santa, se elegeu Governador do Piauí. Esse pessoal
não aprende. Agora está ditando regra e dizendo... Vejam só: a alegação do noviço militante petista e atual
Presidente é de que sou contra o Piauí. A alegação é
de que fui contra a incorporação do Banco do Estado
do Piauí pelo Banco do Brasil e contra o porto de Luís
Correia, anunciado pelo Governador.
Estou trazendo aqui um fato que é da maior gravidade. O processo de incorporação passou pelo Senado, tramitou nesta Casa. Eu fui contra um aspecto,
que, aliás, deveria ter sido condição sine qua non do
Governador, que foi sindicalista, bancário, Presidente
do Sindicado dos Bancários do Piauí, funcionário da
Caixa Econômica, que era a garantia e a proteção dos
funcionários do Banco do Estado. E aí, com a ajuda do
Mão Santa e do João Vicente Claudino, da Bancada,
fizemos aprovar uma resolução que dizia o seguinte:
A autorização concedida no caput referente ao processo de incorporação do Banco
do Estado do Piauí implica que a política de
gestão de pessoas conferida aos empregados
do Banco do Brasil estender-se-á aos empregados egressos do Banco do Estado do Piauí
que optarem pelo regime funcional do Banco
do Brasil S. A.
A emenda foi aprovada pela CAE e pelo Plenário
e o § 4º dispõe que:
A autorização concedida no caput referente ao processo de incorporação do Banco
do Estado do Piauí ao Banco do Brasil implica
que a política de gestão de pessoas conferida
aos empregados do Banco do Brasil estenderse-á aos empregados egressos do Banco do
Estado do Piauí que optarem pelo regime funcional do Banco do Brasil.
E a justificativa é a seguinte:
A presente emenda tem como finalidade
garantir que a absorção pelo Banco do Brasil
dos empregados do Banco do Estado do Piauí
envolva garantias funcionais aos empregados
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absorvidos, já que legislação trabalhista não
dispõe de mecanismo amplamente adequado
para proteção em situações como esta.
Assinada por mim, pelo Mão Santa e pelo Senador João Vicente Claudino.
Agora, a incorporação, a efetivação já está marcada e os funcionários estão em pânico, porque não
sabem como serão tratados. Já preparei – quero contar com o seu apoio – uma medida cautelar. Também
vou levar o assunto à Comissão de Assuntos Econômicos, para que seja examinado se tudo que está aqui
foi cumprido.
Vou pedir à Comissão de Assuntos Sociais que
crie uma subcomissão para ir ao Estado do Piauí verificar in loco se o que foi acordado está sendo honrado,
está sendo cumprido.
Se o novel militante do PT acha que isso é ser
contra o Estado do Piauí, é problema dele, mas não
abro mão do que defendemos aqui. O que defendemos
é a preservação daqueles que trabalharam pelo Banco
do Estado, que deram a sua vida por aquela instituição
e agora se encontram nessa situação delicada.
Mas o novel Presidente, que é um prestador de
serviços, um barriga-de-aluguel, que foi, lá atrás, de
outros partidos e agora é do governo de plantão, precisa explicar o que o Governo do Estado do Piauí fez
com os 180 milhões da securitização da conta. Isso
mesmo: o Estado do Piauí vendeu para o Banco do
Brasil a exclusividade da conta por 180 milhões. Não
confundam, piauienses que nos escutam neste momento, com os 80 milhões da venda propriamente
dita do Banco do Estado. Para essa ainda é preciso
ser feito um encontro.
Acho que, no final das contas, o Estado vai receber em torno de 60 milhões. Já recebeu uma parte. É
preciso que se esclareça ao povo piauiense o que foi
feito desse dinheiro, principalmente do dinheiro dessa
securitização por um prazo de cinco anos.
Nós não podemos ser maria-vai-com-as-outras
e nem dizer amém a erros. Eu tenho obrigação e deveres para com o meu Estado e levo essa palavra até
o fim do meu mandato.
O Presidente do Banco do Estado participou das
reuniões, assim como o Secretário de Fazenda, funcionários do Banco e líderes sindicais, e eles poderão
testemunhar a que nível se deu esse entendimento.
Não é qualquer leviano ou irresponsável que vai à televisão desvirtuar a verdade dos fatos.
Com relação ao porto de Luís Correia, Senador
Mão Santa, V. Exª, mais do que ninguém, conhece o
meu ponto de vista e a minha posição. O que eu disse e sustento é que o Governador não vai conseguir
fazer, como prometeu, num prazo que termina no final
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do próximo ano, a construção do porto, que, segundo
ele, serviria para atender não só às demandas do Piauí,
mas também de parte do Estado da Bahia.
Eu chamava a atenção para alguns fatos. O porto,
para ser viável, tem que ter suas complementações.
A primeira delas: a recuperação da estrada de ferro
ligando Luís Correia a Teresina. A área está degradada, foi invadida. A área do porto está completamente
assoreada, Senador Jefferson Praia, e o Governador,
aqui no Senado, no dia em que prestou esclarecimentos na Comissão, nos trouxe uma informação fantástica – os Anais registram – de que estava trabalhando
no sentido...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Heráclito Fortes, regimentalmente, encerrou-se a sessão. Eu a prorrogo pelo tempo que for
necessário, por 40 minutos para que V. Exª tenha tranqüilidade, assim como o Senador Jefferson Praia, que
está presente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Em
cinco minutos eu termino.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Mas o Piauí e o Brasil querem ouvi-lo, e eu, aprender
com V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – E
a “praia” toda pertencerá ao Senador Jefferson, com
toda certeza.
Mas o Governador anuncia um porto que será
elevado ao calado de 18 metros. Senador Jefferson
Praia, calado de 18 metros poucos portos no Brasil
possuem. Dezoito metros é para graneleiros de grande porte, transportadores de minério.
O Governador está mal assessorado. As pessoas
que colocaram isso em sua cabeça não disseram qual
é o custo só de dragagem para atingir esse objetivo.
Ora, veja só. O porto hoje está com o calado entre dois e três metros. Se chegarmos a sete ou a nove
metros já será uma grande conquista. O Governador
fala em 18 metros.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Cinco hidroelétricas.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
é.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Dois aeroportos internacionais.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Exato. Agora, veja bem, veja bem: o que o prestador de
serviços lá, que é o Presidente do Partido, não diz, por
exemplo, é que a Anac está com R$2,8 milhões disponíveis para a recuperação do Aeroporto de Floriano, e
esse dinheiro não foi liberado e dificilmente será liberado
este ano, Mão Santa, porque o Governo não completa
a documentação. Pasmem os senhores!
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Enquanto isso, como se estivesse sobrando dinheiro do Estado, iniciaram uma reforma porca, vergonhosa naquele aeroporto, que está lá paralisada. Essa
reforma da Anac, sim, é uma reforma de pista, é uma
reforma de iluminação. Floriano merece e precisa ter a
iluminação noturna e está dependendo só do Estado.
O prestador de serviços não diz isso e fica com arrogância, com prepotência, como se fosse o dono das
decisões do povo do Piauí para o próximo pleito.
Aliás, pegou-me de surpresa, Mão Santa. Eu
estou vindo aqui de teimoso. V. Exª é médico. Ainda
estou numa fase de recuperação e tenho evitado esse
tipo de debate, mas não fujo dele, não fujo dele! Não
sou daqueles que fica calado quando vê agressões e
provocações dessa natureza.
Eu tinha guardado uma certa trégua do secretário porque ele foi vítima de um acidente de avião
gravíssimo na véspera da eleição. Não se machucou
muito porque teve, inclusive, agilidade e mobilidade
de correr não com medo de o avião pegar fogo, mas
com uma mala que carregava na mão – veja lá, naturalmente com jóias da família, herança que recebeu
dos familiares. Foi muito ágil, muito rápido o secretário
nesse acidente que teve, bastante grave. Escapou, e
ainda escaparam os bens de família que carregava
naquela mala.
De forma que dei uma trégua, mas já vi que ele
está completamente recuperado do susto, e vamos
começar. Acho uma precipitação a antecipação desse
debate. Vai ver que ele está querendo seguir os passos do Presidente Lula, que já lançou a Ministra Dilma,
faltando dois anos para o pleito eleitoral. Lamento que
esse debate seja antecipado, porque esse debate, Senador Mão Santa, não é salutar, e quem perde é o Estado. Os grupos se dividem, os candidatos proliferam, e
quem arca com o ônus das ambições, infelizmente, no
Nordeste, Senador Jefferson Praia, é o cofre público.
Devíamos poupá-lo, porque é um cofre tão combalido
o do meu querido Estado do Piauí.
Às vezes, a gente pensa que está nadando em
dinheiro. O Governador foi à Europa três ou quatro
vezes neste ano e aos Estados Unidos, outras tantas,
por projetos mirabolantes, que até agora não renderam
absolutamente nada para o Piauí.
O Mão Santa falou aqui: promessa de cinco hidrelétricas. Cinco hidrelétricas! Aí, você procura para
ajudar, não sabe onde está o projeto, não sabe como
vai, vai para o PAC, sai do PAC, é PPP. Não temos nada
de concreto, e a Transnordestina, que é fundamental
para o Piauí, foi entregue à iniciativa privada por meio
das PPPs. Pobre Estado do Piauí.
Eu vou trazer um assunto aqui, Senador Mão
Santa, da maior gravidade. V. Exª jantou, esteve comigo
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na Jamaica, e conversamos com o secretário-geral da
autoridade do Fundo Marinho, um órgão vinculado à
ONU, que trata hoje da discussão do Fundo Marinho
num comitê de arbitragem.
Pois bem, no Brasil inteiro, os Estados estão
criando os limites marítimos, que são os corredores
de riquezas. Anotem bem o que eu estou dizendo os
piauienses que estão ouvindo! Esse corredor é quem
vai definir a riqueza do nosso solo marítimo: se temos
pré-sal, se temos petróleo ou gás próximo à costa. O
Ceará está limitando, o Maranhão está limitando, e a
área do Piauí está fechando, e ninguém faz nada para
definir isso, Senador Mão Santa.
Eu, que não sou do Governo, sou da Oposição, estou indo para o Rio de Janeiro para participar de um debate, amanhã, sobre este tema. O Piauí não tem ninguém.
Não sei nem se o Piauí sabe o que está acontecendo.
Esse é um fato gravíssimo, porque a tendência,
Senador Mão Santa, pela lógica, é que o Piauí, por ter
menor litoral, em vez de afunilar, alargue a sua dimensão, atendendo os limites territoriais brasileiros e indo
até àquela área onde é possível a exploração do présal e do solo marinho, que vai dar umas 300 milhas,
depende da região.
O Piauí não trata disso. O Piauí não se preocupa
com isso. E vem o dono da verdade do Estado dizer
que sou contra os projetos do Piauí.
Senador Mão Santa, sabe V. Exª da luta que eu
travei aqui, inclusive, com sua ajuda, para suspender
uma sessão, para que o Piauí tivesse uma escada
magirus para combater incêndio. Aliás, essa escada já
era para estar no Piauí há mais de anos. Parece que
vai chegar agora em janeiro.
V. Exª lembra, Senador Mão Santa, a luta que eu
travei, aqui desta tribuna, para evitar que no Piauí fosse construída uma cadeia de segurança máxima para
os bandidos perigosos irem para lá, que o Governador
anunciou como uma grande obra do Estado? Será que
alguém se lembra desse episódio? Alguém se lembra
das conseqüências que os Estados que aderiram a
esse tipo de presídio pagaram? No Mato Grosso, a
violência como aumentou.
Quando você cria uma segurança máxima dessas, os familiares do bandido preso, geralmente ricos,
vão morar nas cercanias do presídio, levam os sócios
e a violência aumenta.
Era essa a obra que queriam para o Piauí. Se
prejudicar o Piauí é lutar contra essas aberrações, fiquem certos os senhores de que eu vou continuar lutando, mas lutando com a consciência tranqüila. E não
é barriga de aluguel, não são prestadores de serviços
baratos que vão calar a minha voz.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu quero dar testemunho, Senador Heráclito, primeiro,
do Porto de Luís Correia. V. Exª sempre foi um líder
extraordinário naquela região, e a preocupação de V.
Exª era que, quando renascesse o porto, ele fosse entregue não como o Governador queria, ao Batalhão de
Engenharia de Construção, que não tinha know-how
nesse tipo de construção. Então, foi isso que V. Exª
advertiu muito oportunamente.
E V. Exª demonstra preocupação com o Banco
do Estado. Todos nós tivemos preocupações com isso.
Quando eu assumi o Governo, ele começou a renascer. Na nossa preocupação com os funcionários, o
excedente nós colocamos na Secretaria da Fazenda,
onde eles tinham um salário de acordo com as suas
competências.
E a preocupação de V. Exª foi justamente agora,
quando negociou, eles que prometeram nunca deixar
privatizar, negociaram e negociaram. E a preocupação
de V. Exª era com os funcionários; funcionários que
dedicaram a vida toda ao Banco do Estado.
Então, nós queremos também dar o testemunho
de que, quando eleito Governador do Estado do Piauí,
fui num desses fatos que tinham só dois Deputados
Federais e nenhum Senador.
V.. Exª carreou muitos recursos. Tinha uma amizade pessoal com o Presidente da Câmara, Luís Eduardo, e depois com Fernando Henrique Cardoso, sempre
numa convivência... Todos os Deputados que V. Exª
liderava, como Líder do Governo, carreavam e levavam recursos para o desenvolvimento do Piauí, que,
naquele época, cresceu de 8% a 10% ao mês.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª
lembra fatos que eu já tinha esquecido. V. Exª viveu
uma crise da Cepisa quando eu era Líder do Governo
Fernando Henrique. Chamamos o Ministro das Minas e
Energia e resolvemos o problema, com a anuência do
seu irmão que era Secretário de Fazenda, lembra-se
disso? Porque governo é isso. Aliás, todas as vezes que
o Governador me procurou, procurou V. Exª, procurou
a Bancada, a Bancada nunca faltou com o Governo do
Estado. Aliás, fui chamado, uma vez, pela Deputada
Flora Izabel de estadista, porque defendia o Governo
aqui. Agora, concordar com essas coisas...
V. Exª lembrou um fato. O Governador anunciou
que as obras iam ser feitas pelo Batalhão de Construção, e, na hora, eu disse: “O Batalhão não tem estrutura”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não tem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
tem estrutura, porque não tem técnica de engenharia
em fundo d’água, em mar. Além do mais, toda tecnolo-
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gia de ponta do Batalhão está a serviço da transposição do rio São Francisco. Era balela. O Batalhão nem
consultado tinha sido.
Nós não podemos viver enganando o povo do
Piauí dessa maneira cínica, prometendo asfalto em
véspera de eleição e, terminada a eleição, retirando
as máquinas do lugar. É preciso dar um basta nisso,
Senador Mão Santa. Temos de acabar com essa falta
de seriedade com que as coisas do Piauí são tratadas.
O Piauí está vivendo de promessa, de enganação e
de embromação. Mas isso tem um basta.
Por essa razão, Senador Mão Santa, prefiro continuar cumprindo o meu dever, como faz V. Exª, e a
minha obrigação, porque diz o Eclesiástico que, mais
cedo ou mais tarde, a virtude é quem triunfa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Heráclito Fortes, a inveja e a mágoa corrompem os corações. Há políticos que têm inveja de
V. Exª, porque, além de brilhante Parlamentar que o
Brasil todo aplaude, V. Exª foi um dos mais extraordinários Prefeitos da Capital. Bastaria citar que V. Exª
fez uma ponte em 90 dias e eles, há dez anos, não
conseguem fazer naquele rio.
Convidamos para usar da palavra o Senador que
representa o PDT do Estado do Amazonas, Jefferson
Praia. V. Exª poderá usar da tribuna pelo tempo que
entender conveniente, em respeito à grandeza do seu
Estado e a Jefferson Péres, que recentemente relembrei. Houve uma homenagem aqui a Machado de Assis.
Então, tentei fazer um aparte, mas, nessas sessões
especiais, não há som no lugar dele.
Um dia, eu dizia a Jefferson Péres que o que eu
admirava nele era a capacidade sintética. Ele quase
se aproximava a Cristo, que falava ligeiro. O discurso
bonito do Pai Nosso é feito em um minuto e tem 56 palavras. O Sermão da Montanha não dura três minutos.
Jefferson Péres tinha essa capacidade sintética.
Aí ele me disse que era inspirado no escritor Machado de Assis. Assim, fiz a saudação, relembrando a
capacidade de oratória sintética dele, que foi inspirado
no escritor. Daí passei a ler mais Machado de Assis.
V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que
achar conveniente.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
V. Exª ressalta a importância do nosso Senador
Jefferson Péres. Por mais que eu esteja aqui me empenhando ao máximo para representar nosso povo
do Amazonas e da Amazônia, sei que suprir a lacuna
de Jefferson Péres é muito difícil. Ele certamente faz
muita falta a este Parlamento.

Sexta-feira 28

711

48437

Sr. Presidente, quero inicialmente registrar o aniversário, no dia 24 de novembro, da Rádio Difusora do
Amazonas e, portanto, felicitar a todos os amigos da
Rádio Difusora do Amazonas, aos técnicos, ao meu
amigo Josué Cláudio, Josué Neto, Josué pai, pelo
transcurso do aniversário dessa rádio que contribui
de forma substancial para nossa região.
Mas, Sr. Presidente, nesta tarde, quero me referir
também à Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, realizada na capital paulista, nos dias 17 a 19
deste mês, organizada por um grupo interministerial
de trabalho, sob a coordenação do Ministério das Relações Exteriores e da Casa Civil da Presidência da
República, em que tive a honra e a alegria de participar da Mesa Redonda Parlamentar. Esta foi prestigiada por representantes de legislativos da Alemanha,
Angola, Bélgica, Brasil, Bulgária, Congo, China, Filipinas, Grécia, México, Portugal, Reino Unido, Sudão,
Suécia e Zâmbia.
Destaco, Sr. Presidente, que a Mesa Redonda
Parlamentar foi uma iniciativa da Subcomissão Permanente dos Biocombustíveis, tão bem presidida pelo
Senador João Tenório.
Na ocasião, debatemos os diversos desafios envolvidos na gestão das políticas públicas de segurança
energética no mundo, diante das múltiplas e prioritárias
necessidades, a saber: diversificação de fontes, democratização ampla do acesso às mesmas e sustentabilidade ambiental na sua exploração e utilização.
A súmula de nossas discussões e propostas foi
consubstanciada no documento Carta de São Paulo
– Os Parlamentos e os Biocombustíveis, que, entre
outras prioridades, reivindica o estímulo à efetiva articulação dos diversos entes públicos da sociedade civil
organizada e das instituições de ensino e pesquisa no
sentido de manter um espaço permanente de formulação de políticas públicas para a universalização dos
biocombustíveis; o incentivo à discussão e à proposição, no âmbito dos parlamentos, de soluções para
os problemas relacionados às questões energética
e ambiental, incentivando o uso da biomassa como
fonte de energia; também o fomento de estratégias
que dinamizem a redução dos gases de efeito-estufa;
a proposição de políticas integradas que garantam a
segurança alimentar; e o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos com a finalidade de aumentar o
resultado do balanço energético positivo e de mitigar
os efeitos da mudança do clima.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, procurei
contribuir para os trabalhos do grupo trazendo à baila
as perspectivas, os problemas e as potencialidades
da Região Amazônica no que respeita a produção
eficiente e sustentável de energia utilizando não ape-

712

48438

Sexta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nas o biodiesel, mas fontes alternativas adicionais de
que a região é pródiga, tais como a vazão dos rios e
a luz do sol.
Sr. Presidente, estudos conduzidos por cientistas
do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), entre os quais os Drs. Roberto Figlioulo e Sergio
Nunomura, destacam que o índice regional de eletrificação rural é de apenas 20% de todas as propriedades existentes.
No meu Estado do Amazonas, de um total de
4.604 comunidades isoladas, distantes das respectivas sedes municipais, somente 32 têm acesso à
energia elétrica.
O modelo energético adotado se baseia em centrais térmicas, que queimam óleo diesel e, portanto,
poluem a atmosfera, além de onerar o contribuinte, pois
precisam ser fortemente subsidiados. Isso porque a
extensão de linhas de transmissão de energia elétrica
àqueles longínquos rincões revela-se inviável tanto do
ponto de vista econômico quanto logístico.
As referidas pesquisas do Inpa, reforçadas por
investigações de outros centros de excelência, como
a USP e a Embrapa, evidenciam que o desafio de integrar aquelas comunidades aos benefícios da eletrificação ensejam a oportunidade para o aproveitamento
de oleaginosas nativas como matéria-prima para o
biodiesel, a exemplo do tucumã, do babaçu, do urucuri e do murumuru.
Contudo, nunca é demais insistir que essa extração não pode ser realizada em prejuízo dos adensamentos florestais naturais, que são indispensáveis
santuários de ar puro, biodiversidade e estabilidade
climática.
Por isso, há que ampliar os investimentos (públicos
e privados) em pesquisas básicas e aplicadas sobre
a utilização eficiente e sustentável das oleaginosas
amazônicas na produção de energia elétrica.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, cumpre incentivar o desenvolvimento de outras fontes renováveis e
limpas de eletricidade, como a energia solar e aquela
gerada por pequenas ou mesmo micro e nanocentrais
hidrelétricas, tirando o máximo proveito da abundante
insolação recebida o ano inteiro por nossa região, em
virtude de sua localização equatorial, e também dos
inúmeros rios e igarapés que fazem da Amazônia, em
geral, e do Estado do Amazonas, em particular, a maior
dádiva das águas do planeta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para concluir, eu faço votos de que a crescente atenção suscitada no Brasil e no mundo inteiro pelo desafio da
energia renovável, simbolizada pela Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, possa traduzir-se em
providências legislativas e fiscalizadoras desta Casa,
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tendo em vista a produção de benefícios econômicos,
sociais e ambientais para a nossa Amazônia, com ênfase nos seguintes pontos: energia abundante, eficiente
e acessível; agregação de valor aos recursos naturais
locais; geração de renda e fomento da economia local; melhoria das condições de vida e da qualificação
educacional e profissional do povo; conservação da
floresta; redução das emissões de gases geradores
do efeito-estufa, responsável pelo aquecimento global;
diminuição da demanda por diesel; fixação do homem
no campo.
Portanto, Sr. Presidente, quero mais uma vez parabenizar o Presidente da Subcomissão de Biocombustíveis desta Casa, Senador João Tenório, pela excelente
iniciativa de convidar Parlamentares para darem sua
opinião sobre a questão dos biocombustíveis.
O que poderia ter feito – e o fiz – foi destacar algumas plantas amazônicas como o tucumã, o murumuru, o urucuri, o babaçu, que podem contribuir nesse
setor. Não estamos falando aqui, Sr. Presidente, em
desmatar nada, mas apenas aproveitar os adensamentos florestais naturais. Aproveitar esses adensamentos
florestais naturais próximos de comunidades isoladas
que, como referi, são 4.604 comunidades isoladas
apenas no Estado.
Sr. Presidente, na verdade, temos hoje um contexto que é aquele em que a Amazônia está no escuro.
Mas a Amazônia, um dia, estará iluminada e tem que
estar iluminada com alternativas de geração de energia que vão ao encontro das questões ambientais, que
vão ao encontro do que lutamos: um desenvolvimento
sustentável. Não podemos aí ser a favor de nenhum
tipo de geração de energia que cause poluição, principalmente na minha região, a região amazônica. Sabemos o quanto a questão da energia é fundamental
para os investimentos.
Hoje, infelizmente, e aí retrato um pouco mais
a questão relacionada às demandas que temos dos
Municípios, principalmente os Municípios do Estado
do Amazonas, pois em muitos deles não conseguimos
avançar, do ponto de vista de intensificarmos o desenvolvimento econômico, por termos um grande entrave
que é a questão energética.
Sr. Presidente, Mão Santa, quero agradecer a
oportunidade de estar aqui neste final de dia, contribuindo para a minha região. Agradeço, mais uma vez,
a V. Exª por se referir àquele que esteve aqui entre nós,
que foi o nosso grande Senador Jefferson Péres, que
continua sendo uma fonte de inspiração para todos
nós, na política, principalmente para mim, que fui seu
aluno e continuarei sendo sempre esse aluno. Para que
V. Exª tenha uma idéia, hoje, no Estado do Amazonas,
nós do PDT estamos buscando uma maneira de levar
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os ensinamentos do Senador Jefferson Péres às mais
diversas instituições, principalmente um modo de levar
as mensagens deixadas pelo Senador Jefferson Péres
aos jovens da nossa região.
Tivemos aqui um grande Parlamentar, um grande
político para o Brasil. As idéias do Senador Jefferson
Péres temos de aproveitar e, principalmente, aproveitar
seu exemplo de vida, o exemplo de colocar em prática o que ele dizia. Uma das coisas mais difíceis para
o político é colocar em prática o que diz, colocar em
prática as suas concepções.
Eu que – V. Exª não sabe –, assessor do Senador Jefferson Péres, tive oportunidade de estar com
ele muitos e muitos dias, muito próximo dele, percebia
que o seu discurso e a prática eram os mesmos, ou
seja, o que ele falava procurava cumprir. E é dessa
forma que temos de agir não só como políticos, mas
como seres humanos neste planeta.
Ele tinha uma grande questão, e quero terminar
com uma frase dele. Ele dizia: “Jefferson, ética é uma
coisa muito simples. Se você não fizer ao próximo o
que você não quer que faça consigo, você estará dando
uma grande contribuição à humanidade”.
Muito obrigado pela oportunidade de destacar
a questão das plantas amazônicas, de falar um pouco sobre o aniversário do Senador Jefferson Péres e
de destacar o aniversário da Rádio Difusora do meu
Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Queremos também prestar homenagem à Rádio Difusora do Estado de V. Exª e dizer a alegria que tenho
em recordar que Deus me deu o privilégio de, quando
governava o Estado do Piauí, em respeito à decência
e ética, homenagear Jefferson Péres com a maior comenda, a Grã-Cruz Renascença.
Foi uma solicitação – está aqui do nosso lado o
líder empresarial João Vicente, que também fez parte
do nosso governo – daquele que dirigiu a Cohab, Prado Júnior, depois Deputado.
Então, o Piauí, por intermédio dessa comenda,
teve a oportunidade de homenageá-lo com a maior
comenda do Estado, a Grã-Cruz Renascença.
E, para terminar esta sessão, vamos ouvir o Senador do Piauí, João Vicente Claudino. Ele é Presidente
do PTB do Piauí. Foi o partido que mais cresceu. Tive
o privilégio de tê-lo como Secretário de Indústria e
Comércio quando governei o Estado do Piauí. O Piauí
desenvolveu-se industrialmente. Ele fez a política de
incentivos fiscais, arrastando centenas de indústrias,
de tal maneira que, naquele período, o Piauí cresceu
8 a 10%.
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Então, João Vicente é um político de perspectivas
invejáveis no Piauí e no Brasil.
O partido dele foi o que mais cresceu. Há muita inveja e mágoa quanto a isso. Era de se esperar.
Quem planta, colhe, e o PTB hoje é o partido que tem
o maior número de prefeitos e tem o comando de João
Vicente Claudino, diante de quem eu me recordaria de
Napoleão, o francês, o Bonaparte.
O francês é tímido, mas, quando ele tem um
grande comandante, vale por cem e por mil. Eu acho
que foi isso que o PTB do Piauí viu.
V. Exª pode usar a tribuna pelo tempo que julgar
conveniente, Senador.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Senador Jefferson Praia, que fez um belo discurso, homenageando
o homem público, ético e um exemplo de vida pública,
que foi o Senador Jefferson Péres.
Senador Mão Santa, agradeço a V. Exª as palavras
elogiosas. Vou usar por pouco tempo a tribuna.
Na semana que vem, deveremos votar nesta
Casa a Medida Provisória nº 442, que é uma resposta
do Governo a este momento de instabilidade, de crise
mundial. Ela tem mecanismo importante para combater os efeitos nocivos da crise financeira internacional
sobre a nossa economia.
Mas, em especial, quero destacar um ponto,
que é o art. 6º dessa medida provisória. Por que esse
destaque? Porque ela vem ao encontro de um projeto
nosso. Foi pinçada de um projeto a que demos entrada na Comissão de Fiscalização e Controle, o Projeto
nº 1, que foi aprovado e teve o relatório do Senador
Arthur Virgílio e, ad hoc, do Senador Adelmir Santana, que vem acabar de forma definitiva com um abuso
que vem se espalhando pelo País como uma célula
cancerígena, que é a ilegal exigência aos consumidores brasileiros do registro em cartório dos contratos de
financiamento de veículos.
Desde 2002, o nosso novo Código Civil, em seu
art. nº 1.361, §1º, declarou desnecessário o registro
de contrato de alienação fiduciária de veículos nos
cartórios. Significa que o cidadão que hoje compra um
veículo por meio de alguma forma de financiamento
– como ocorre em 80% das vendas de veículos; tanto
é assim que o Governo brasileiro está querendo uma
injeção de recursos nas financiadoras que são ligadas à indústria automotiva para que as vendas não
caiam tanto e, conseqüentemente, o desemprego não
se instale – precisa se dirigir apenas ao Detran. É no
Detran que se fará a transferência de propriedade e
verificará eventuais ônus e restrições. Nesse proces-
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so, a participação dos cartórios limita-se somente ao
reconhecimento das firmas respectivas.
Opondo-se à lei e contrariados com a perda de
receitas advindas da mudança, os cartórios firmaram
convênios, portarias e outros atos administrativos para
obrigar os consumidores a registrarem os respectivos
contratos.
Quanto custa isso? Segundo o jornal O Globo,
do dia 2 de abril de 2008, em matéria do jornalista
Eduardo Sodré, intitulada “A longa e cara peregrinação pelos cartórios para documentar um carro”, revela
que o consumidor paga R$769,06 para registrar um
contrato no cartório. Um verdadeiro absurdo! Há cartórios que cobram valores variáveis, com base no preço
do carro, com se fosse um imposto, como se fosse o
IPVA, podendo ultrapassar R$1 mil por registro! E, se
computarmos isso aos carros mais econômicos, representa de 3% a 4%.
Peço que a citada matéria também faça parte
dos Anais desta Casa, Sr. Presidente.
Imaginem um cidadão que adquira uma motocicleta para trabalhar, ter acesso à renda e melhorar
suas condições socioeconômicas. Normalmente, as
parcelas do financiamento de uma motocicleta giram
em torno de R$120,00, em 48 parcelas, que é o normal acontecer nos financiamentos. A taxa de registro
em cartório representa hoje mais de seis parcelas
dessa moto. E o que o consumidor ganha com isso?
Dizemos com toda certeza: nada, não ganha nada.
Por esse motivo, apresentamos a Proposta de Fiscalização e Controle nº 1, de 2008, que foi aprovada. As
audiências públicas iam começar agora, e a medida
provisória chegou neste momento, trazendo, em seu
art. 6º, o fim desse abuso.
Existe na Casa um projeto do Senador Edison
Lobão tratando do mesmo tema. Assim, entramos com
o Projeto de Resolução do Senado nº 14, de 2008, fazendo sugestões quanto a essas discussões de medida provisória, Senador Jefferson Praia, pois muitas
medidas trazem projetos já existentes de Senadores.
Normalmente, vemos, na tribuna, Senadores relatarem projetos que aparecem ipsis litteris nas medidas
provisórias. Então, esse projeto de resolução faria com
que, no momento em que uma medida provisória chegasse, todos os projetos que tratam do mesmo tema e
que aperfeiçoariam a discussão do tema fossem colocados em votação da mesma maneira.
Assim, temendo perder essa acintosa fonte de
renda, os cartórios recorreram ao Supremo Tribunal
Federal. Alegaram que os registros diretamente nos
Detrans não eram seguros, mas foram vencidos. O
STF assim decidiu, na ADI 2150-8:
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O registro dos títulos nos órgãos de trânsito, e não nos serviços delegados de registro de que cuida o art. 236 da Constituição
Federal, em nada compromete a publicidade
e a segurança das relações respaldadas por
cédulas de crédito bancário, assegurando, o
texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XXXIV, aos interessados o direito à obtenção de
certidões em repartições públicas.
À revelia da decisão do Supremo Tribunal Federal,
os cartórios multiplicaram seus convênios e portarias,
exigindo dos consumidores a cobrança, sem qualquer
efetiva prestação de serviço.
Em seguida, recorreram ao Superior Tribunal de
Justiça. Também aquela douta Corte lhes negou abrigo e assim decidiu:
Destarte, se a lei não exige o prévio registro cartorial do contrato de alienação fiduciária
para a expedição de Certificado de Registro
de Veículo, com anotação do gravame, não há
como compelir a autoridade do Detran a proceder como quer o Recorrente, mesmo após
decisão do Superior Tribunal de Justiça.(...)
Como se vê, o novo regramento põe fim a qualquer eventual dúvida acerca das formalidades exigidas
quanto ao registro do negócio fiduciário cujo objeto é
um veículo, restando evidenciado ser desnecessário o
prévio arquivamento do Contrato de Registro de Títulos
e Documentos para posterior expedição do Certificado
de Registro do Veículo pelo Detran.
Sr. Presidente, se o nosso Código Brasileiro de
Trânsito não exige o prévio registro cartorial do contrato
para expedição do Certificado de Expedição do Veículo,
não é justo que o cidadão brasileiro, já penalizado por
impostos e elevadas taxas de juros, seja obrigado a
pagar por algo tendo uma vasta legislação e decisões
judiciais que o protege.
O Governo, atento a esse abuso, ouviu nossas
ponderações. O Ministério da Fazenda, o Banco Central
e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC do Ministério da Justiça –, trazem no art.
6º da Medida Provisória nº 442, de 2008, o resgate do
respeito aos direitos dos consumidores ao regular, de
uma vez por todas, o fim dessa injusta cobrança.
Só como exemplo, Senador Mão Santa, Senador Jefferson Praia, no Mato Grosso do Sul, graças a
uma atitude do Deputado Paulo Duarte, do PT, a Justiça determinou que os cartórios devolvam em dobro
o que foi cobrado.
Os órgãos de defesa do consumidor de todo o
País aguardam a resposta do Senado Federal por
meio dessa medida provisória. O povo brasileiro pede
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a esta Casa que, assim como fez a Câmara dos Deputados, aprove e remeta imediatamente à sanção presidencial a Medida Provisória nº 442, especialmente
o seu art. 6º.
Quero aqui registrar as inúmeras mensagens de
apoio, de agradecimento que tenho recebido. Asseguro a todos esses brasileiros que olham para o Senado
Federal, esperançosos, a espera dessa votação, que
esta Casa está atenta aos seus reclames.
Sr. Presidente, eu queria também, ao final deste discurso, falando da medida provisória que está na
mão do Senador, ex-Ministro e grande homem público,
Francisco Dornelles, pedir que fosse registrado aqui
dois pronunciamentos nosso.
Um deles ainda enaltecendo a memória de um
grande amigo nosso, seu amigo, nosso amigo do Piauí
– nunca é tarde para homenageá-lo e ao Senador Jefferson Péres. Refiro-me ao Deputado Federal Mussa
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Demes, nosso amigo, um grande exemplo de homem
público e de Parlamentar na Câmara Federal, uma referência nacional, um grande tributarista, um exemplo a
ser seguido. O outro, enaltecendo os 10 anos da criação do Museu do Homem Americano e a essa grande
mulher, Drª Niéde Guidon, que comanda esse grande
projeto da Serra da Capivara, do homem americano,
há 50 mil anos descoberto no Piauí, o homem mais
antigo das Américas. E acompanhado dele um voto
de aplauso pelo trabalho desenvolvido pela Fundam,
Fundação do Homem Americano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SENADOR JOÃO VICENTE
CLAUDINO.
Senhor Presidente, caros Senadores e Senadoras, em meio a um grave turbilhão financeiro que atinge
todos os países, chega a esta Casa a Medida Provisória nº 442, de 2008, que é uma resposta do nosso
Governo a este momento de instabilidade.
A MP nº 442, que temos certeza será aprovada
por esta Casa nesta semana, traz importantes mecanismos para se combater os nocivos efeitos da crise
financeira internacional sobre nossa economia.
Gostaria aqui de chamar a atenção dos senhores
senadores e ao mesmo tempo agradecer ao Presidente
da República, ao Ministro da Fazenda, ao Presidente
do Banco Central e ao Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça por
terem ouvido a sociedade e terem incluído dispositivo
legal que põe fim, de forma definitiva, a um abuso que
vem se espalhando pelo país como uma célula cancerígena, que é a ilegal exigência, dos consumidores
brasileiros, do registro em cartório dos contratos de
financiamento de veículos.
Desde 2002, o nosso Novo Código Civil, em seu
artigo nº 1.361, § 1º, declarou desnecessário o registro
de contratos de alienação fiduciária de veículos nos
cartórios. Significa que o cidadão que hoje compra um
veículo por meio de alguma forma de financiamento
(como ocorre em 80% das vendas) precisa se dirigir
apenas ao Detran. É no Detran que fará a transferência
da propriedade e verificará eventuais ônus e restrições.
Nesse processo, a participação dos cartórios limita-se,
somente, ao reconhecimento das firmas respectivas.
Opondo-se à lei e contrariados com a perda de
receitas advindas da mudança, os cartórios firmaram
convênios, portarias e outros atos administrativos para
obrigar os consumidores a registrarem os respectivos
contratos.
Quanto custa isso? Segundo o Jornal O Globo, de
2 de abril de 2008, em matéria do respeitado jornalista
Eduardo Sodré, intitulada “A longa e cara peregrinação
pelos Cartórios para documentar um carro” revela que
o consumidor paga R$769,06 (setecentos e sessenta e
nove reais e seis centavos) para registrar um contrato
no cartório! Um verdadeiro absurdo! Há cartórios que
cobram valores variáveis, com base no preço do carro, podendo ultrapassar R$1.000,00 por registro! Peço
matéria faça parte dos anais senhor presidente.
Imagine um cidadão que adquira uma motocicleta para trabalhar, ter acesso a renda e melhorar
suas condições sócio-econômicas... Normalmente as
parcelas dos financiamentos de uma motocicleta giram em torno de R$120,00 (cento e vinte reais), em
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planos de 48 parcelas. A taxa de registro em cartório
representa hoje mais de seis parcelas de sua moto. E
o que o consumidor ganha com isso? Dizemos com
toda certeza: Nada!
Por esse motivo, apresentei nesta Casa a Proposta de Fiscalização e Controle nº 1, de 2008, que
teve como Relator o Senador Arthur Virgílio, que apresentou seu relatório pela aprovação da Proposta e o
Senador Adelmir Santana com Relator ad hoc, a Proposta foi aprovada por unanimidade pela Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, para que fiscalize esses convênios e essas
portarias e acabe de uma vez por todas com essa cobrança infundada e desnecessária.
Temendo perder essa acintosa fonte de receita,
os cartórios recorreram ao Supremo Tribunal Federal.
Alegaram que os registros diretamente nos Detran não
eram seguros. Foram vencidos! O STF assim decidiu
(ADI nº 2.150-8):
O registro dos títulos nos órgãos de trânsito, e não
nos serviços delegados de registro de que cuida o art.
236 da Constituição Federal, em nada compromete a
publicidade e a segurança das relações respaldadas
por cédulas de crédito bancário, assegurando, o texto
constitucional, em seu art. 5º, inciso XXXIV, aos interessados o direito à obtenção de certidões em repartições públicas.
À revelia da decisão do Supremo Tribunal Federal,
os cartórios multiplicaram seus convênios e podarias
exigindo dos consumidores a cobrança, sem qualquer
efetiva prestação de serviços.
Em seguida, recorreram ao Superior Tribunal de
Justiça. Também aquela douta Corte lhes negou abrigo e assim decidiu:
Destarte, se a lei não exige o prévio registro cartorial do contrato de alienação fiduciária para a expedição
de Certificado de Registro de Veículo, com anotação do
gravame, não há como compelir a autoridade do Detran a proceder como quer o Recorrente Mesmo após
a decisão do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Como se vê, o novo regramento põe fim a qualquer eventual dúvida, acerca das formalidades exigidas
quanto ao registro do negócio fiduciário cujo objeto é
um veículo, restando evidenciado ser desnecessário o
prévio arquivamento do Contrato no Registro de Títulos
e Documentos para posterior expedição do Certificado
de Registro do Veículo pelo Detran.
Se o nosso Código Brasileiro de Trânsito não exige o prévio registro cartorial do contrato para a expedição de Certificado de Registro de Veículo, não é justo
que o cidadão brasileiro, já penalizado por impostos
e elevadas taxas de juros seja obrigado a pagar por
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algo tendo uma vasta legislação e decisões judiciais
que o protegem.
O Governo, atento a esse abuso ouviu nossas
ponderações. o Ministério da Fazenda, o Banco Central
e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC do Ministério da Justiça trazem no art. 6º
da Medida Provisória nº 442, de 2008, o resgate do
respeito aos direitos dos consumidores ao regular, de
uma vez por todas, o fim dessa injusta cobrança.
No Mato Grosso do Sul, graças a luta do ilustre
Deputado Paulo Duarte (PT), a Justiça determinou que
os cartórios devolvam em dobro o que foi cobrado.
Os órgãos de defesa do consumidor de todo o
país aguardam a resposta do Senado Federal. O povo
brasileiro pede a este Senado da República que, assim
como fez a Câmara dos Deputados, aprove e remeta,
imediatamente, à sanção presidencial a MP nº 442,
especialmente o seu artigo 6º.
Quero agradecer as inúmeras mensagens de
apoio e de agradecimento que tenho recebido. Asseguro a todos esses brasileiros que olham para o Senado Federal, esperançosos, à espera dessa votação:
o Senado está atento.
Não me preocupei, Senhor Presidente, quando li
matéria da competente jornalista Rosa Costa, do Jornal O Estado de São Paulo, que revela um poderoso
lobby dos cartórios presente no Senado Federal para
evitar a aprovação do art. 6º da MP nº 442.
A jornalista diz que o lobby dos cartórios está de
plantão no Senado. Tentaram impedir a aprovação da
minha Proposta de Fiscalização e Controle. Não conseguiram! Certamente não conseguirão agir contra os
interesses dos consumidores brasileiros.
O fim dessa cobrança aproxima os brasileiros do
seu sonho de possuir um veículo, de comprar uma moto
e com isso trabalhar e melhorar a sua renda. Acabando com custos indiretos, como essa abusiva cobrança
feita pelos cartórios, podemos minimizar os efeitos da
crise internacional sobre a indústria automobilística,
evitando demissões coletivas e falências.
Nos Estados Unidos o cenário para a indústria
automobilística é sombrio.
Fala-se até em falência da General Motors. Pois
no Brasil, o governo toma medidas concretas para assegurar os empregos de milhares de trabalhadores.
A MP nº 442 é um exemplo disso. A MP nº 442
simplifica. A MP nº 442 desburocratiza Cabe ao Senado Federal a responsabilidade de aprová-la o quanto
antes.
Confiamos no trabalho do relator, Senador Francisco Dornelles que se posicionará em favor dos consumidores brasileiros.
Muito obrigado.

Sexta-feira 28

717

48443

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
a tribuna do Senado para, consternado, reunir-me
aos que já manifestaram suas homenagens ao nosso
querido e saudoso Deputado Mussa Demes. E o faço
tomado de angústia, pois, ao passo que despeço-me
do parlamentar, despeço-me, também, do amigo Mussa Demes.
Não me prenderei apenas ao exame de sua formação, ou de sua produção legislativa. Tentarei falar
de sua vida. Mussa Demes era uma pessoa próxima
de, minha família – amigo pessoal do meu pai – e foi
sempre um porto seguro, de uma inteligência rara cultivada com bondade paternal.
Sr. Presidente, Mussa Demes, nascido em Floriano, em oito de dezembro de 1939, concluiu, aos dezoito
anos, o curso de técnico em contabilidade pela antiga
Escola Técnica do Comércio do Piauí. Com dezenove
anos ingressou na faculdade de direito da Universidade
Federal do Piauí, curso que foi conluído em 1962.
Foi agente fiscal do imposto de renda, no Estado do Ceará entre os anos de 1967 e 1969; Fiscal de
tributos federais, em Fortaleza, no ano 1969; Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, entre 1982 e
1983; Secretário da Fazenda do Estado do Piauí, de
1983 a 1985, durante a administração do Governador
Hugo Napoleão; e Secretário da Administração do
Estado do Piauí, entre 1991 e 1992, no governo de
Freitas Neto.
Foi eleito Deputado Federal constituinte em 1987.
E durante esses vinte e quatro anos de atividade política intensa, Mussa Demes, bem ao seu estilo, marcou sua atuação no Congresso pelo árduo trabalho e
pela competência com que enfrentava e solucionava
os problemas aos quais era submetido. Foram seis
mandatos de luta constante na defesa dos interesses
do Piauí e da sua população. Como poucos, Mussa
Demes conhecia e, batalhava pelas reformas que o
Brasil necessita.
Era um grande homem, porém simples e modesto.
Surpreende a riqueza da produção parlamentar construída durante os seus seis mandatos, principalmente
nas áreas de finanças e tributação. Ele era portador
de uma visão de futuro para o Piauí e para o Brasil, e
assim pensava, e decidia, estrategicamente, com raro
senso de oportunidade.
Deixou gravado na história do Piauí sua personalidade forte, de homem desprendido, atento ao trabalho
apenas para servir. nunca é demais repetir, Mussa Demes, homem de caráter antigo, de sensibilidade e de
probidade, incapaz de ceder às tentações ou às vãs
atitudes dos desonestos, pois defendeu durante toda
sua vida, a dignidade, a pureza e a bondade.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna desta casa fazer um registro, mais do que um
registro, dar o testemunho do legado que Mussa Demes deixou para o Piauí e o Brasil.
Figura humana inesquecível, com quem tive o
privilégio de compartilhar momentos de alegria e de
precioso aprendizado. Não obstante o relevo do político
Mussa Demes, permito-me destacar outro aspecto de
sua multifacetária vida. Amante do tênis, como já destacado neste plenário, conhecia todas as peculiaridades
desse esporte, além de conhecer os grandes tenistas
de todos os tempos. Mantinha com Mirian Demes, sua
esposa e companheira de longa data, uma relação de
cumplicidade, amizade e carinho, cuja beleza saltava
aos olhos de todos. Aproveito o ensejo para encaminha
meu fraterno abraço a Ricardo, a Suzana e a Simone,
filhos de Mussa Demes. Tenham certeza que seu pai
foi contaminado pelo vírus de um interesse apaixonado e incondicionado pelos seus filhos e, que em muito
contribuiu para o progresso do Brasil.
Sua conduta sempre foi independente e corajosa,
mesmo ante o momento final, a serviço da democracia e do avanço do País. Fica a saudade e a lição de
um homem que mesmo com o avanço da idade, ou o
progresso de sua doença, sempre trilhou no combate
implacável pela vida.
Que estas breves palavras fiquem consignadas
como tributo ao amigo Mussa Demes, e aos seus familiares. Obrigado.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, serei breve em meu pronunciamento
hoje, contudo, não poderia deixar de registrar importante fato para o Piauí e, também, para as Américas,
que é o aniversário de 10 anos de criação do Museu
do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, no
Estado do Piauí.
Como é de notório conhecimento, o Museu do
Homem Americano é o resultado de mais de 3 décadas de trabalhos e pesquisas.
Localizado na região do Parque Nacional Serra da Capivara, ocupa áreas dos municípios de São
Raimundo Nonato – maior centro urbano na região
–, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A
superfície do Parque é de 129.140.ha e seu perímetro
é de 214 km.
Fruto de um esforço e cooperação científica bi
nacional (França-Brasil), vem constituindo um vasto
acervo de conhecimentos sobre a área e uma massa
de dados coerentes que revolucionaram as teorias
sobre o povoamento das Américas.
Com os estudos obtidos, foi possível afirmar que
a área do Parque Nacional foi ocupada há pelo menos
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50.000 anos, os quais fomentaram novos paradigmas
sobre o povoamento das Américas.
O Parque Nacional Serra das Capivaras foi inscrito
pela Unesco na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade em 1991, em razão de seu valor cultural. Em
2002 foi oficializado o pedido para que o mesmo seja
declarado Patrimônio Natural da Humanidade.
Esse tema, recorrente no Plenário desta Casa, foi
brilhantemente abordado no pronunciamento de meu
colega Senador Marco Maciel, ilustre representante
de Pernambuco, em 2005.
Importante ressaltar, contudo, que nem tudo são
boas notícias. Faltam recursos e a população que vive
em torno do parque não tem uma consciência bem
formada sobre preservação do patrimônio que nos foi
deixado. Confio no empenho envidado pelo Museu do
Homem Americano e em especial, na pessoa da Drª
Niéde Guidon, Diretora Presidente, no sentido de buscar minimizar os danos causados ao Parque Nacional
Serra da Capivara.
A Drª Niéde Guidon adotou o Piaui como sua
morada permanente há 40 anos. Estado pelo qual se
encantou e onde decidiu explorar um pedaço da história da civilização originária das Américas.
Com graduação em História Natural pela Universidade de São Paulo, é especialista em Arqueologia Préhistórica pela Universidade de Paris (Paris-Sorbonne),
doutora em Pré-História e pós-doutorada também pela
Universidade de Paris.
Teve passagem pela Unicamp e pela Universidade
Federal do Piauí como Professora visitante, pelo Grupo
de Pesquisa da Centro Nacional de Pesquisa da França como Diretora, e, também, está à frente do Museu
do Homem Americano. Sempre atuando com brilho e
dedicação ímpares, tem levado ao conhecimento de
toda comunidade internacional a beleza e a importância
deste parque arqueológico, único no mundo.
Também é Pesquisadora da instituição, Professora visitante da Universidade Federal de Pernambuco e
Diretora-Presidente da Associação Brasileira de Arte
Rupestre. Tem diversos trabalhos publicados, entre eles
‘Arte indígena pré-histórica no Brasil’ e ‘Parque Nacional
Serra da Capivara sítios rupestres e problemática’.
A relevância do trabalho realizado junto a população da região, buscando mostrar o valor do Patrimônio
Natural e Cultural da Região, berço da pré-história do
homem americano, tem contribuído sobremaneira na
redução destes danos.
Dessa forma, aproveito a oportunidade para
apresentar a Mesa da Casa requerimento de Voto
de Aplauso ao Museu do Homem Americano, pelos
seus 10 anos de criação. Parabéns e conte conosco
na luta pela preservação e continuidade do Museu do
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Homem Americano e do Parque Nacional Serra das
Capivaras.
Era o que tinha a dizer. Muito Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Associo-me às palavras do Senador João Vicente, do
Partido Trabalhista Brasileiro pelo Piauí, sobre o pesar que o Piauí ainda sente pela perda do Deputado
Federal Mussa Demes, tributarista. Como também à
homenagem a essa extraordinária mulher, pesquisadora, que demonstrou ao mundo que o Piauí é o berço
do homem americano.
Recordamos que, quando o País fez 500 anos, o
estadista Fernando Henrique Cardoso iniciou as comemorações no Piauí, na Serra da Capivara, em homenagem ao trabalho da Professora Niéde Guidon.
Nossa satisfação em ver o João Vicente aqui defendendo o consumidor. O povo brasileiro está exaurido
de impostos. São 76 impostos, eu pesquisei.
E o brasileiro paga cinco meses do seu trabalho
em imposto; paga um juro bancário e paga ainda três
para o que o Governo deveria dar: segurança. Hoje
ele busca uma segurança privada; a educação, ele
busca, porque a escola pública está precária; e também a saúde.
Então, trabalhos recentes dessas instituições de
pesquisa atestaram, João Vicente, que 75% do trabalho é para pagar imposto, juro bancário e para aquilo
que o Governo deveria oferecer: segurança, que hoje
você paga segurança privada; a educação, que hoje
o estudo é privado; e os serviços de saúde, que são
precários.
Então, V. Exª tira essa sobrecarga, que o povo
já está exaurido.
Nós temos que relembrar aqui a eficiência do
trabalho de V. Exª. O Piauí, quando eu o governei,
chegou a crescer de 8% a 10% em cada mês, e V.
Exª nos permitiu instalar grandes indústrias. A Bunge
foi nessa época, a fábrica de cimento, a bicicleta do
grupo empresarial da sua família, 27 fábricas de castanha, entre elas uma multinacional do Grupo Europa, e a Brahma, Skol, Guaraná Antártica, dezenas de
refrigerantes nativos e tudo.
Isso dá esperança ao povo do Piauí com essa
liderança jovem, que mostra o casamento do estudo –
é um homem competente, dedicado ao estudo – com
o trabalho, o que ele tem na genética, pois seu pai é,
sem dúvida nenhuma, o empreendedor maior, não só
do Piauí, talvez do Nordeste.
Acho que o seu pai é igual ao cearense, sogro do
Senador Tasso Jereissati, o Edson Queiroz. Foi um homem que desbravou intelectualmente. Vamos dizer que
o Seu João funciona como um mecenas: ele apóia a
cultura como o Edson Queiroz, que fez a nossa primeira
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Harvard, que é a Unifor. V. Exª estudou lá, formou-se
lá, e as minhas filhas Cassandra e Gracinha também
estudaram na Unifor. Então, comparo Seu João, hoje,
para o Nordeste, ao que foi Edson Queiroz.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Vamos continuar o Expediente.
Conforme indicação da Liderança do PSDB, nos
termos do Ofício nº 137, de 2008, a Presidência designa o Senador Alvaro Dias para compor a Comissão
Temporária Externa, composta por cinco Senadores,
criada nos termos do Requerimento nº 1.483, de 2008,
destinada a averiguar, in loco, a situação do Estado
de Santa Catarina, visando encaminhar medidas a
serem tomadas para minorar os efeitos da situação
de calamidade pública decorrente das chuvas das últimas semanas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – 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 58, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a
atualização das aposentadorias e pensões pagas
pela Previdência Social aos seus segurados e,
pela União, aos seus inativos e pensionistas;
– Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2006, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que prevê
nova cominação penal aos crimes que especifica
e define o tipo de peculato-uso;
– Projeto de Lei do Senado nº 682, de 2007, de
autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que
modifica o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho
de 1983, para garantir ao vigilante o recebimento
do adicional de periculosidade; e
– Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a
criação do Dia Nacional do Combate às Drogas e
Entorpecentes, bem como da Semana Nacional
de Combate às Drogas e Entorpecentes.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Anteriormente foram lidos os Requerimentos nºs 897 e
1.557, de 2008, da Senadora Rosalba Ciarlini e outros
Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial em homenagem à beatificação da Virgem Mártir
Religiosa, da Companhia das Filhas da Caridade de
São Vicente de Paula, e Santa Luzia de Marilac, em
data a ser posteriormente agendada.
Em votação os requerimentos.
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As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.559, DE 2008
Nos termos do artigo 160, combinado com o art.
199 do Regimento Interno, requeremos que o Período
do Expediente da sessão do dia 11 de dezembro de
2008, seja destinado a comemorar 48 anos de fundação da Rede Sarah Kubitschek de Hospitais de Reabilitação do Aparelho Locomotor.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Recebi um portal que interessa ao Piauí e aproveito
esta oportunidade. É um portal do Jornalista Mauro
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Sampaio, que denuncia: “Gado do Piauí diminui 5,5%,
a maior queda no Nordeste”. Isso é do portal do Jornalista Mauro Sampaio. Acesse o Piauí.
O Piauí teve uma redução no seu efetivo bovino
entre 2006 e 2007 e acompanhou a queda nacional
registrada no levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) sobre produção pecuária
municipal divulgada nesta quarta-feira (26). Enquanto a
redução no País foi de 3%, no Piauí ela alcançou 5,5%.
É a maior queda percentual do Nordeste.
Em 2007, a maioria dos Estados da região Nordeste teve um acréscimo no seu efetivo. Pernambuco
(6%); Paraíba (4,3%); Alagoas (8%); Sergipe (0,6%);
Ceará (3%) e Bahia (5,8%). O Piauí diminuiu 5,5%.
Daí termos denunciado recentemente. Essa é a
verdade, denunciada pelo Jornalista Mauro Sampaio,
no acessepiaui.com.br.
Graças a Deus, o Piauí tem bravos jornalistas:
Mauro Sampaio, Zózimo Tavares e, agora na televisão,
Carlos Augusto. Carlos Augusto foi o melhor radialista
do Piauí; ele teve a maior votação, consagradora, para
um vereador na capital, no começo da sua carreira
política, e hoje é um jornalista da televisão. Há necessidade de homens como Zózimo Tavares, Carlos Augusto e Mauro Sampaio para denunciarem a verdade.
E essa queda no Piauí é pela aftosa, que ainda está
em risco desconhecido.
Tivemos a oportunidade de ir ao Ministro Reinhold Stephanes, do PMDB, que iniciou uma grande
campanha para que haja valorização da pecuária
do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos desta sessão de 27 de novembro
de 2008, do Senado da República do Brasil.
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25
minutos.)
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Ata da 226ª Sessão não Deliberativa,
em 28 de novembro de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e Mão Santa
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 5 minutos
e encerra-se às 11 horas e 49 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.177, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre Projeto de Decreto Legislativo nº 141,
de 2007 (nº 2.477/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Sistema Jauru de Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
Sonora em freqüência, modulada na cidade
de Jauru, Estado de Mato Grosso.
Relator: Senador Valter Pereira
Relator ad hoc: Senador Marcelo Crivella
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 141, de 2007 (nº 2.477, de 2006, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Jauru de Radiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jauru, Estado de Mato Grosso. O
ato foi submetido a apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de Sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de Sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 141, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 141, de 2007, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
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39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga permissão à Sistema Jauru de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Jauru, Estado de
Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafo anteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 1.178, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de
2008 (nº 534/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorizado à Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedro Afonso para executor serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedro Afonso, Estado do Tocantins.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
Relator ad hoc Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
213, de 2008 (nº 534, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de
Pedro Afonso para executar serviço de radiodifusäo
comunitária na cidade de Pedro Afonso, Estado do
Tocantins. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável
o que levou ao seu deferimento.

Sabado 29

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusäo sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 213, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 213, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
de Radiodifusão Comunitária de Pedro Afonso para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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Art. 6º compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de Sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º.................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. “(NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.179, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 218,
de 2008 (nº 587/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização a Associação Comunitária de
Rádio FM Ebenézer Áudio para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus do Norte, Estado do
Espírito Santo.
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
218, de 2008 (nº 587, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização a Associação Comunitária de Rádio FM Ebenézer
Áudio para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Bom Jesus do Norte, Estado do Espírito
Santo. O ato foi submetido a apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
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cumpre a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
o serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.6l5, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo
sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos a competência legislativa da União
e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 218, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 218, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização a Associação
Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bom Jesus do Norte, Estado do Espírito Santo, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei a
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar a prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º.................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 1.180, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 225, de 2008 (nº
638/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização a
ASCCOMVE – Associação Comunitária de
Comunicação Venâncio Aires para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
225, de 2008 (nº 638, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato – Associação Comunitária de Comunicação Venâncio Aires para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi
submetido a apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
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proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização com serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo
sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 225, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 225, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização a ASCCMVE
– Associação Comunitária de Comunicação Venâncio
Aires para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇAO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇAO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64 § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na formas dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providencias.
....................................................................................
Art. 6° Compete ao Poder Concedente outorgar a
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e reformas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei n° 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.181, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 226,
de 2008 (nº 504/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema LBC de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Monteiro, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Gerson Camata
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 226, de 2008 (nº 504, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Sistema LBC de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Monteiro, Estado da Paraíba. O
ato foi submetido a apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
III – Análise
Conforme determina o Regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições, em caso de
decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades
e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona os elementos, informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido a análise
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da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 226, de 2008, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a
sua constitucionalidade material.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 226, de 2008, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão a Sistema
LBC de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Monteiro, Estado da Paraíba, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 1.182, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 233,
de 2008 (nº 578/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Gramado Xavier para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Gramado Xavier,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sergio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
233, de 2008 (nº 578, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização
a Associação Comunitária de comunicação e Cultura de
Gramado Xavier para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Gramado Xavier, Estado do
Rio Grande do Sul. O ato foi submetido a apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especifica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 233, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 233, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Gramado
Xavier para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gramado Xavier, Estado do Rio
Grande do Sul na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusive do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido a prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
pare as de televisão.
....................................................................................
LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e da outras providências.
....................................................................................
DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR N° 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispões sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.183, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 2008
(nº 550/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização a Associação de Comunicação da Rádio Comunitária “Vila Pavão Que Queremos” para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
239, de 2008 (nº 550, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização
a Associação de Comunicação da Rádio Comunitária
“Vila Pavão Que Queremos” para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo. O ato foi submetido a apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
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levisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
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consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 239, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 239, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização a Associação
de Comunicação da Rádio Comunitária “Vila Pavão
Que Queremos” para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova a Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.184, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2008
(nº 625, 2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização a Associação Cultural e Comunicação Social São
Vicente do Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
250, de 2008 (nº 625, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização a Associação Cultural e Comunicação Social São
Vicente do Sul para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Vicente do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul. O ato foi submetido a apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constituciona1 e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre a
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
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outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos a
competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante a sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que

Sabado 29

o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 250, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 250, de 2008, não evidenciou violação
da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga
autorização a Associação Cultural e Comunicação Social
São Vicente do Sul para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Vicente do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Sabado 29

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão serão
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.185, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 255,
de 2008 (nº 635/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Pro Arte Cultura
Comunitária Caçapava para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
255, de 2008 (nº 635, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização
a Associação Pro Arte Cultura Comunitária Caçapava
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul. O ato foi submetido a apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
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termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu a parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Major, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha a
PDS nº 255, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 255, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização a Associação
Pro Arte Cultura Comunitária Caçapava para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de radio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar a
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sabre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determine o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera a parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
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) – Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o nobre Senador
Marco Maciel, ex-vice-Presidente da República e atual
Presidente da CCJ do Senado da República, a quem
passo a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, ao saudá-lo,
quero saudar os demais Senadores presentes, inclusive
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o Senador Geraldo Mesquita Júnior, e dizer da minha
satisfação em poder hoje voltar ao plenário para fazer
memória da passagem do centenário de nascimento
do ex-Deputado Federal, ex-Senador da República e
ex-Ministro do Tribunal de Contas da União, Etelvino
Lins de Albuquerque.
Venho, pois, hoje, a esta tribuna do Senado Federal, para registrar o transcurso, este ano, do centenário
de nascimento de Etelvino Lins de Albuquerque, que
também foi Governador de Pernambuco e Constituinte
em 1946, ou seja, um dos autores da Constituição de
18 de setembro de 1946, chamada Constituição Liberal, posto que o texto brotou como conseqüência do
fim do chamado Estado Novo, em 1945.
O Ministro Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas
da União, lembrou, em homenagem que aquela Corte
de Contas Contas prestou a Etelvino Lins, que ele foi
“protagonista de uma trajetória pública e política extensa, havendo ocupado as mais destacadas funções
da República, contando sempre com o apoio dedicado
de sua esposa, Dona Djanira Lins Falcão de Albuquerque, e de seus oito filhos”.
O centenário de nascimento de Etelvino Lins nos
dá a oportunidade de relembrar um político brasileiro que se caracterizava por seu firme caráter e uma
grande capacidade de decisão.
Etelvino Lins era um autêntico sertanejo da região de onde provém esse nome e por haver nascido
no Município pernambucano de Sertânia, em 20 de
novembro de 1908. Ali viveu e trabalhou no interior
do Estado. Começou como telegrafista dos Correios
e, estimulado pelo pai, um grande intelectual, Ulisses
Lins, escritor e membro da Academia Pernambucana
de Letras. Formou-se Bacharel pela tradicional Faculdade de Direito do Recife, a mais antiga, juntamente
com a de São Paulo, Faculdade de Direito de nosso
País, criada há 181 anos.
Etelvino Lins, depois de haver passado em concurso público, foi promotor na cidade de Goiana, localizada na mata norte de Pernambuco.
A revolução da Aliança Liberal de 1930, um grande movimento de transformação na vida do País, teve
o seu apoio. Nela se engajou muito jovem, com a firmeza que o peculiarizava. Natural foi, a seguir, a sua
nomeação para Secretário de Estado, no período de
1937 a 1945, em Pernambuco.
Com a redemocratização, já em 1946, elegeuse Senador Constituinte. Era um homem das instituições e não só da política. Posteriormente, na década de 50, foi eleito Governador de Pernambuco
pela mais ampla coalizão possível, unindo o então
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PSD (Partido Social Democrático), de onde provinha, mais a UDN (União Democrática Nacional) e o
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), na ocasião, um
partido de viés claramente varguista, ou seja, criado
por Getúlio Vargas.
Na sua candidatura à Presidência da República,
repetiu-se mais essa ampla convergência, recebendo apoio inclusive de Afonso Arinos de Melo Franco
e Milton Campos, históricos líderes udenistas. Continuava no trabalho de reconciliação federal, iniciado
como estadual.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, Etelvino
Lins muito se preocupou com a estabilidade das instituições democráticas, o que é fundamental, ainda
hoje, para o País, porque, se desejamos construir
uma verdadeira democracia, precisamos, antes de
tudo, consolidar as instituições, porque as pessoas
passam, mas as instituições ficam, e elas devem estar gozando de plena saúde para consolidar o processo político.
Passada a era dos extremos, com a redemocratização em 1946, era urgente fortalecer o centro. Etelvino Lins foi um homem de centro, demonstrou como
Senador Constituinte, como já disse. Governador e
candidato à Presidência da República, nem sempre
foi entendido, como acontece com os homens públicos, mas nunca deixou de continuar no seu caminho.
Foi Ministro do Tribunal de Contas da União de 1955
a 1959; poderia ter ali concluído sua carreira, mas o
Ministro Etelvino Lins sentia, porém, a necessidade
de voltar à política. Foi Deputado Federal de 1959 a
1963 e de 1970 a 1975. Sempre firme e decidido, permaneceu fiel às suas origens, mas sempre aberto ao
diálogo interpartidário.
Em sua atuação como relator das contas do
Presidente da República relativo ao exercício 1959, o
homenageado apresentava em seu livro intitulado Um
depoimento político – episódios e observações,
lançado em 1977, a dedicação, o empenho e o estudo
desenvolvidos para o cumprimento da relevante função,
como observou o Ministro Ubiratan Aguiar, Ministro do
Tribunal de Contas da União.
O Ministro Ubiratan Aguiar sintetizou muito bem
um dos grandes momentos de Etelvino Lins no TCU:
Na função de então Presidente do TCU, deve ser
louvada a atitude corajosa do Ministro Etelvino – que
revela sua dedicação à Corte de Contas – por ocasião
da apresentação pelo então Presidente da República
Castello Branco, de anteprojeto de Constituição, que
visava, entre outras reformas, restringir competências
deste Tribunal.
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O Ministro Etelvino Lins, prontamente reagiu
a essa iniciativa, apresentando emenda ao referido
anteprojeto, que, afinal, obteve sucesso, tendo sido
incluída uma nova redação da Carta Política de 1967.
A emenda manteve a prerrogativa do TCU de analisar
previamente as contas do Presidente da República,
bem como de emitir opinião sobre as emissões de
papel-moeda.
Foi uma conquista importante, sobretudo porque
naquele momento o País vivia momentos de taxas inflacionárias extremamente elevadas.
Prossigo, citando o Ministro Ubiratan Aguiar:
Acerca desse episódio, o Ministro Etelvino Lins
fez o seguinte registro em seu livro que anteriormente mencionei:
Não seria suficiente a nota enérgica, embora
respeitosa, do Tribunal, divulgada pela imprensa: tive
que travar diálogos com a inteligência de Roberto Campos, autor da idéia de reduzir a nossa competência,
ao que se sabia.
Elaborei, então, a emenda precisa que fiz apresentar ao anteprojeto de Constituição, com a compreensão do Senador Daniel Krieger, e que se tornou
vitoriosa, passando a integrar o texto constitucional
[como já tive ocasião de salientar], promulgado em
1967 [...].
A conclusão do Ministro Ubiratan Aguiar é a de
que “Etelvino Lins afirmava que o TCU deveria confirmar sempre sua presença nos grandes problemas
nacionais. A vida e a história desse eminente homem
público, forjada com a têmpera do nordestino, que a
tudo enfrenta sem receio, e a cultura sorvida no berço maurício, engrandeceu esse colegiado com seus
votos e acórdãos, onde a presença humanística e a
seriedade das decisões marcaram época e realçaram
a instituição”.
Esse é mais um dos grandes elogios que Etelvino
Lins mereceu em sua vida pública.
Dorany Sampaio, ex-Deputado Estadual, jurista e advogado no Recife, de família também de
homens públicos, inclusive, ex-Presidente da OAB,
secção de Pernambuco, em artigo que escreveu
em jornal de Pernambuco, sintetizou muito bem
Etelvino Lins:
Posso afirmar que os traços fundamentais de
sua personalidade foram a coragem, a retidão de
caráter, a coerência com os seus princípios e a lealdade aos amigos. E um sentimento de austeridade,
predicados que manteve intactos ao longo de toda
sua vida pública.
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Sr. Presidente, Etelvino Lins era dos homens de
convicção ética e fé religiosa. Também acreditava firmemente ser fundamental dedicar-se integralmente
ao exercício do munus público.
Foi, por isso mesmo, um político no mais completo
sentido da política, pois, insisto em frisar, ele somente
exercia a atividade pública, não militando em outra área
que não fosse, conseqüentemente, a da política.
Etelvino Lins terminou tranqüilamente a vida no
Rio de Janeiro, onde passara os últimos anos sempre
visitado por políticos nacionais e estaduais de todos os
partidos, comprovando sua isenção de ânimo.
Se, para alguns, “a existência terrena se tornou o único horizonte”, para outros do nível moral de
Etelvino Lins, a salvação em Deus “é uma esperança
universal, comum dos homens de todos os tempos e
de todos os lugares”, na oportuna definição do Papa
Bento XVI.
Etelvino Lins sempre seguiu essa linha de comportamento ao longo de sua extensa e intensa vida
política. Ele tinha fé em Deus e nas instituições democráticas, estáveis e sólidas. Assim ele será lembrado.
Desejo, Sr. Presidente, antes de encerrar minhas palavras, solicitar que seja publicado, juntamente com este discurso, o artigo do professor
Dorany Sampaio, ex-Presidente da OAB Seção de
Pernambuco, bem como o pronunciamento do Ministro Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas da
União, por ocasião da homenagem que o Tribunal
de Contas da União prestou ao ex-Ministro Etelvino
Lins de Alburquerque no transcurso do centenário
de seu nascimento.
Concluo, Sr. Presidente, certo de que, pela minha
manifestação, o Senado Federal se junta também à
memória do Ministro Etelvino Lins na busca de lembrar
homens públicos que enriqueceram a vida nacional e
a tornaram mais digna e proba.
Com o nosso reconhecimento, eu que tive a oportunidade de conviver com Etelvino Lins pelas ligações
familiares, não posso deixar neste instante de trazer
também o meu depoimento de louvor a sua ação política e sobretudo ao descortino com que se houve na
vida pública brasileira e também na vida pública pernambucana.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, no Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Mão Santa, que terá o tempo necessário para
sua exposição.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Paulo Paim, que preside esta sessão de sexta-feira, do
Senado da República; Parlamentares presentes; brasileiras e brasileiros presentes no plenário e que nos
assistem pelo sistema de comunicação do Senado;
Marco Maciel, o homem é um animal político.
Sócrates – ô Ferro Costa – Sócrates não escreveu
nada, só fez pensar. Platão escreveu por ele, Geraldo,
escreveu e fez escola: Academus, a primeira escola.
Ô Figueiredo, aí a escola propagou os ensinamentos
de Sócrates. Depois, o discípulo de Platão, Aristóteles, Paim, ele fez os Liceu, que chegaram até aqui. Ô
Gilvam Borges. E lá naquele tempo tinha um programa educacional: a Paidéia. Se fosse lá no Nordeste,
a gente chamaria de programa pai d’égua, porque pai
d’égua é bom, é eficiente. Eu não sei se esse termo
tem lá no nosso Amapá.
Então, eu sei que esse homem é um animal político. Aí começou a democracia, que foi para a Itália. E
os romanos tiveram essa sabedoria. Exemplo maior é
o maior líder romano do cristianismo. Foi judeu. Nasceu cidadão romano, militar, mas de cultura grega.
Daí a grandeza.
Os romanos souberam incorporar, Marco Maciel,
a sabedoria da Grécia. Atentai bem! E a democracia
vai, vai indo. E os romanos fizeram o direito romano.
Está aí o Marco Maciel, que é jurista.
Em Roma, houve aquele Senador que, quando
falava, dizia: “O Senado e o povo de Roma”, Cícero,
que, numa das suas inspirações, ô Geraldo Mesquita,
disse o que é muito apropriado para os dias de hoje:
Pares cum paribus facillime congregantur – “Violência gera violência”. Podem dizer aí, ó Ferro Costa: O
Mão Santa está com um negócio antigo e velho, e eu
respondo: antigo e velho é o pai-nosso e a ave-maria,
e todo dia o nosso Marco Maciel balbucia e se transporta aos céus.
Então, são essas sabedorias que eu quero trazer.
Aí, a democracia adentra na própria Itália, que faz o
Renascimento; o homem acredita em Deus, mas no
trabalho, e veio aquela geração que acreditou no trabalho: Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael, Maquiavel, Dante Alighieri, que mudaram o mundo, e o
mundo renasceu do saber.
As grandes invenções, a bússola, e aí, sim, começou a globalização – não de agora, a imprensa – a
pólvora, e adentra a evolução para a França, quando o
povo, o artífice de tudo e que decide tudo, vai às ruas
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e grita: “liberdade, igualdade, fraternidade”. Caem todos os reis, divide-se o absolutismo; vem a alternância do poder, e para isso é necessário o instrumento,
ô Geraldo Mesquita, o partido. Isso tudo eu aprendi
no livro que Geraldo Mesquita publicou: Iniciação dos
Fundamentos da Arte Política. Não é esse o nome,
Geraldo? Olha aí, andei lendo.
Aí, chegamos às civilizações do trabalho, à Inglaterra que deu a industrialização e dá um grande
ensinamento a nós políticos, ó Marco Maciel. Esses
meninos querem enganar a gente. Aqui não é casa de
otário, não. Aqui é o Senado da República. Somos os
seguidores de Rui Barbosa.
Não tem nada a ver num regime bicameral uma
Câmara com a outra. A Inglaterra dá o exemplo, a Casa
dos Lordes, são os tradicionais, os cultos, escolhidos
de uma maneira, e a Câmara dos Comuns, de onde
saiu Tony Blair.
Não tem nada a ver. E uns otários, palhaços – a
ignorância é audaciosa – querem vincular a eleição de
Presidente do Senado com a Câmara. Que ignorância!
Nunca teve nada a ver. Paim, com todo o respeito à
Câmara – só a sua passagem por lá –, mas que não
tem nada a ver. Marco Maciel foi Presidente da Câmara
e não veio se socorrer aqui. Nunca teve nada a ver e
não tem em lugar nenhum.
Isso é um regime bicameral. Dei o exemplo da
Inglaterra. E aqui nesta Casa venho interpretando os
melhores sentimentos. Imagino Montesquieu, companheiro de Rui Barbosa, que acreditava no Direito, na
divisão do poder. E que esses poderes fossem eqüipotentes, iguais, harmônicos, um olhando para o outro,
um freando o outro. É isso.
Mitterrand – onde nasceu a democracia – moribundo, deixou uma mensagem aos governantes: “fortalecer os contrapoderes”.Marco Maciel, no mundo em
que nós vivemos, e hoje no nosso Brasil, o Executivo
está hipertrofiado. Não é culpa do Luiz Inácio. É porque os constituintes bons e capazes... V. Exª, Marco
Maciel, foi constituinte?
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Em 1988.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois é, desde
1988. Lógico! Antes disso, nas outros, você não tinha
nem nascido.
E o Paim, também foi?
Gilvam, você foi constituinte?
Olha aí, homens sábios. Não precisaria buscar
Afonso Arinos, Ulysses Guimarães. Eu, Mário Covas.
Então, o Constituinte, atendendo aos sentimentos do Brasil e do povo, que era presidencialista, confirmado no plebiscito de João Goulart e no plebiscito
recente, entregou ao Presidente da República um po-
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der exagerado hoje. Mas, naquele instante, o constituinte agiu bem.
“O homem é o homem e suas circunstâncias” –
Ortega y Gasset.
Atentai bem, Geraldo Mesquita, o sentimento do
povo brasileiro era o presidencialismo. Então, os constituintes deram um poder que não tem, de o Presidente
da República nomear graciosamente a Corte Suprema
da Justiça, o STF. Isso não existe. Mas deram. Foi bem
dado. Mas os constituintes não erraram, porque aquela
Constituição previa um governo de quatro anos.
Mudou-se para reeleição. É uma interrogação.
O tempo dirá. Em alguns países dá certo, e aqui nós
estamos vivendo. Mudou-se. Então, de repente, quem
é reeleito está nomeando quase toda a casa da Corte
Suprema, do Supremo Tribunal Federal. Luiz Inácio já
vai para o oitavo. É lógico, eu não o estou culpando
de botar os seus, botar primeiro os seus. Ele tem nomeado gente com carteirinha do PT de mais de vinte
anos. Eu falo porque eu sou autoridade, eu sou médico, eu sei Psicologia.
Tu não tiras, Marco Maciel, aqueles de carteirinha
do PT que estão lá. Raciocinar, pensar, torcer e votar
pelo PT. Não tira.
É como time de futebol, eu sou Fluminense e
quero que o Vasco e o Flamengo se explodam. Quem
é Internacional não quer ver o Grêmio de jeito nenhum.
Vocês não têm lá Grêmio e Internacional?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A não ser o Senador Paim, porque, como eu
sou Caxias, eu sou defensor do Grêmio e do Inter e do
Caxias, é claro! Quando o Caxias não está eu....
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Este Paim é
mais sabido. Mas se ele empatar aqui comigo, vai dar
uma chapa boa: Paim, Presidente – o Obama nosso
– e eu ia ser o vice-Presidente seu.
Marco Maciel, você já fez estádio de futebol? Eu
fiz e não botei o nome de Mão Santa. Quando eu viajei,
um vereador que assumiu a Câmara botou, e, quando eu cheguei, o nome estava dado. Quem inaugurou
o novo foi o Parnaíba com um time do Maranhão, O
Maranhão Atlético.
Dois times da minha cidade participavam do
campeonato piauiense. Está ouvindo, Gilvam Borges?
Então, o cão atentou e, quando vi, os dois estavam disputando: dois da Parnaíba. E o povo disse: “E o Mão
Santa? Como ele vai se sair? Todo jogo, ele vem”.
Era o Paissandu contra o River, Paissandu contra Campo Maior, Parnaíba. Era fácil. Então disseram:
“Dois! Como ele vai se sair dessa no estádio?
Eram os dois lá: Parnaíba e Paissandu. E a turma:
“E agora?” E a expectativa: “Como ele irá?”
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Não teve conversa. Cheguei às quatro horas de
mãos dadas com Adalgiza, ela com a camisa do Parnaíba e eu com a do Paissandu. É igual ao Paim e a
esta saída dele, que disse que é do Caxias e do Grêmio para ganhar voto das duas torcidas.
Geraldo Mesquita, então, viu-se que, para fazer
essa política, eu teria de buscar Winston Churchill, o
maior herói da nossa humanidade, que tem muito a
ver com o nosso estilo de vida, Marco Maciel. Ele ganhou a guerra, a imprensa, Ferro Costa, chegou lá...
Ele disse uma frase. Sabe qual foi, Geraldo?
“Casei-me e tudo foi fácil”.
Ouviu, Marco Maciel? Vá agradecer a sua esposa.
“Casei-me e tudo foi fácil”.
Mostrou a tranqüilidade.
Mas esse Winston Churchill disse que, apesar
das confusões, ninguém presenciou mais confusão do
que ele. Ô, Ferro Costa, porque ele foi a duas Guerras Mundiais: a primeira como jornalista e a segunda
venceu – comandante. Aquela em que ele disse: “Aos
ingleses, não tenho nada a vos oferecer, senão trabalho, sangue, suor e lágrima.”
Mas Winston Churchill, que viu tanta confusão,
Geraldo Mesquita, disse que não conhece, apesar
das dificuldades e das complicações, regime melhor
do que a democracia.
Pois é essa democracia que nós queremos salvaguardar aqui. E, para isso, o mundo, a História diz que
precisa haver partidos. Não tem campeonato de futebol
sem time, não há democracia sem partidos.
E o meu partido tornou-se um partido responsável pela democracia. “És eternamente responsável
pelo que cativas”. O PMDB, na sua luta histórica, cativou o povo do Brasil. “És eternamente responsável
pelo que cativas”. Não sou eu que digo, mas Antoine
Saint-Exupéry*. O PMDB cativou, e cativou com Ulysses, cativou com Tancredo, que se imolou, cativou com
Juscelino, com Teotônio, com Ramez Tebet, cativou.
Então, esse partido está aqui.
Marco Maciel, V. Exª simboliza o Senado. E vou
dizer o seguinte: o Executivo é muito forte, porque tem
muito dinheiro, tem o BNDES, que tem muito dinheiro,
faz o que quer, tem a Caixa Econômica que dá dinheiro até para quem não precisa, para Petrobras, tem o
Banco do Brasil, e o Luiz Inácio teve essa consagração popular, que ninguém vai negar. E ele ficou mais
forte ainda porque já vai para a oitava nomeação do
STF, decorrente de um erro nosso, que precisamos
que rever. Eu falo aqui como pai da Pátria.
Ele já está muito forte. E o Judiciário também é
muito forte porque cassa, porque pune, porque multa.
Tem essas coisas, porque... interpreta a Constituição.
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O que nós temos? Aquilo que Teotônio Vilela, moribundo, disse: “Falar resistindo e resistir falando”. É
isto: leis boas e justas estão atrapalhadas... Está aí
o Paim querendo fazer nascer uma lei, opa, há cinco
anos... Uma criança nasce em nove meses, e fiz muito
parto. Olha, eu passava uma noite e nascia um bocado de menino em uma maternidade. A lei do Paim, eu
já passei aqui muitas noites acordado e nada. Então,
leis boas e justas...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Terça-feira teremos outra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Outra. Passei a minha vida, Geraldo Mesquita, dando plantão
em pronto-socorro; agora, o Paim... É o meu destino
dar plantão, no fim da vida, dar plantão aqui. Mas estou com vocês. Cirineu. Estaremos aqui na terça-feira.
Mas, e aqui temos que salvaguardar...
Marco Maciel, atentai bem que vou dar minha
opinião.
Não podemos estar brigando, não.
Gilvam Borges, V. Exª é um estadista, é um sábio.
A união faz a força. Está lá a Bíblia que diz: um filho
que desgarrar... “Meu filho, pegue um feixe de lenha.
Ah, está aí. Quebre.” Não quebra.
Somos o Poder mais fraco: um, por dinheiro; outro,
por outra razão, e aqui a gente é bombardeado. Mas nós
somos povo. Nós é que temos a representação popular.
Não é o Judiciário, não. Temos mais votos que o Luiz
Inácio. Atentai bem a grandeza da democracia.
Já somei aqui, gente dá de chinelo nele: ele tem
60 milhões; temos mais de 80 milhões, acho que 100
milhões de votos se somarmos. Nós somos o povo.
Ô Luiz Inácio, somos filhos da democracia, do povo
e do voto.
Mas vamos nos quebrar: vamos brigar para o
negócio do Tribunal de Contas da União, vamos brigar
pela Mesa, vamos brigar pelas Comissões. Eles querem é isso. Eles querem é isso. Eles querem é isso.
Mas tradição é cultura.
Olha, todo os dias eu como molho inglês, Geraldo Mesquita. Não como sem isso porque o papai comia. Isso é que é cultura. Meu pai gostava do molho
inglês. Ele era gordinho como o Paim e dizia: coloque
aí, nem sei se isso presta e faz bem, mas o papai...
Isso é cultura.
Então, aqui tem uma cultura, uma tradição. Esses homens que nos antecederam – só vou citar o Rui
Barbosa – não eram otários, Geraldo Mesquita.
Ô Marco Maciel, ele dizia que aqui tem que haver
união, tem que haver a divisão das Mesas, há muito,
há muito, pela cultura que nestes 183 anos. É harmônico, a maior bancada dá a Presidência. Aí se dividem
proporcionalmente os números, pacificamente. Enten-
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do isso. E entendo bem, tanto é que já pedi os votos
de todos, para quem eu não pedi? Até para o Zezinho
já pedi para pedir aos amigos, porque o PMDB tem
dois lugares; e, humildemente, estou pedindo o mais
humilde, a 2ª Secretaria do Camata, porque isso está
na sabedoria, na harmonia. Mas a Presidência é do
PMDB, isso é histórico.
Se formos brigar por cargos em uma eleição aqui,
por cada Comissão, que já é uma eleição, por indicação, vamos nos esfrangalhar. E é isto que o Executivo
quer, é isto que ele está mandando: boicotar essa tradição e essa história. É isso.
E quero dizer: defendi esta tradição, porque o
PMDB é majoritário. Se fosse o Democratas, seria ele.
Aqui há esta tradição que não se quebra. Não venham
com esses negócios maquiavélicos para cima de mim,
pois estão a serviço do mal, estão a serviço de desmoralizar isso aqui. É isso que o Executivo quer.
Vou lhe dar um exemplo que sempre segui. Esse
José Alencar não é gente boa? Não é um homem decente? Ele foi Senador, foi se candidatar. Sabe quantos votos ele teve? Um. Só o dele, porque esta Casa
é de acordo, esta Casa é de tradição, esta Casa é de
entendimento, e nós não somos burros, não. Esse
negócio de candidatura alienígena que Luiz Inácio...
Inácio é o meu Presidente, é o nosso Presidente. Votei
nele em 1994 e não votei mais. Mas aqui, não. Aqui
somos nós que escolhemos. Que Luiz Inácio o quê!
Ele deve querer amar a Dona Marisa, excelsa esposa,
agradecer a Deus e deixar que nos abracemos e nos
entendamos. Nós escolhemos o nosso Presidente. É
uma vergonha, é uma ignomínia.
Eu quero saber de cabeça de Luiz Inácio para ver
em quem eu voto? Sou do PMDB e não foi nas coxas.
Em 1972, antes de Ulysses, Geraldo, eu já lutava na
minha cidade para conquistar uma Prefeitura do PMDB,
tirando-a da Ditadura. Antes de Ulysses – Ulysses foi
em 1974. Não seria agora que eu iria fraquejar. Nós
enfrentamos os canhões e a Ditadura.
Então, é o PMDB. Eu pedia votos para o Presidente Sarney, figura ilustre, Presidente de Honra do
PMDB, enfrentou as maiores dificuldades e a transição.
Está acima de nós.
Paulo Paim, V. Exª estava dizendo que irá votar
em mim para Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Apenas estou convidando V. Exª para, no momento
adequado, assumir a Presidência.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas não é não.
Agora, Marco Maciel, V. Exª vai entrar nesta história.
Então, eu prego a união, o entendimento e a harmonia para estarmos forte, porque nós somos o povo.
E o povo é soberano. Em nome do povo, nós temos
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que estar unidos e fazermos essa chapa. O PMDB
se reuniu. O Presidente Sarney tem os seus problemas. É o meu candidato, é o Presidente de Honra do
Partido, é uma figura ímpar. Ele não quer. E daí? Nós
somos vinte.
E eu quero dizer a V. Exª o seguinte: o PMDB
vai ter candidato aqui. Vai ter. Nós somos vinte. Tivemos uma reunião. Eu senti que explode. Isto é assim: explodiu! E, ali, eu fiz uma boca de urna. Tinha
a maioria. Eu fiz uma prévia. A maioria avassaladora
quer candidatura própria. O Geraldo Mesquita, que é
a imagem de Rui Barbosa, quis fazer uma ata, quis ir
ao cartório. Eu disse: “Não, eu estou fazendo uma boca
de urna, é uma prévia”. Mas quero dizer que a maioria
esmagadora disse que queria candidatura própria. Aí,
eu fui sondar.
E eu anunciei aqui meu voto – Marco Maciel, calma lá! – e sai perguntando. Nasceu! A política é assim
mesmo. Meus parabéns! Era a vez do Rio Grande do
Sul. Está forte, cresceu, explodiu o nome de Pedro
Simon. Explodiu!
Eu tinha me comprometido e fiz. E fiz! Foi uma
dificuldade muito grande quando veio esse negócio do
Tribunal de Contas da União na última hora. Eu disse:
“Mas eu já fiz um compromisso há mais de 60 dias”. O
ex-Senador explicou que tinha um rodízio e que, desta
vez, o candidato era do Democratas, o PMDB lançou
o Luiz Octávio, não deu certo, ficou três anos aqui.
Eu que sugeri o nome do Carreiro, para não ter mais
briga. Ele foi. Eu disse: “Já dei minha palavra, Paim. É
muito difícil para mim”. Está ouvindo, Marco Maciel? É
difícil – eu tenho 66 anos – ter dado a minha palavra e
mudá-la agora. E era o dia do aniversário do meu filho.
O único presente que eu queria dar a ele era a noção
de palavra, de compromisso.
Então, isso faz é nos afastar, Paim. O PMDB terá
candidato. O Geraldo Mesquita quis fazer ata e ir logo
ao cartório, mas ele venceu em parte, porque ficou de
fazer... Cadê o Gilvam? Ele já vai correndo. Gilvam, é
no dia três? Então, o Líder marcou para o dia três a
reunião do PMDB para indicar o candidato.
Eu saí perguntando aos outros partidos, em respeito à história do Rio Grande do Sul, à história, que é
grande, do Bento Gonçalves, do Alberto Pasqualini, do
João Goulart, do Getúlio, do Paim, do Zambiasi. Esse
Pedro Simon, eu saí auscultando, e está forte.
E eu entendo e entendo bem. Nós não vamos
quebrar esse tratado, não. Se o PMDB abdicasse...
Mas não vai abdicar, porque foi sondado, viu? Deu uma
maioria. Eu fiz a boca de urna, vamos dizer assim, a
pesquisa. Eles se manifestaram, tinha a maioria, não
tinha unanimidade. Acho que, se a gente não quisesse,
a gente ia consultar a segunda bancada, que é o DEM.
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E está aí um nome bom: Marco Maciel. Marco Maciel,
você já está na fila do meu... Eu tenho direito. Descartes disse: “se penso, existo”. Logo, eu existo.
Então, nós estamos aqui, Paulo Paim, e queremos dar essa contribuição. E eu acho, Luiz Inácio, que
jamais, jamais, jamais, Pedro Simon, na sua história, na
sua identidade, no seu cristianismo, ia ser um embaraço
a qualquer governo, à pátria e ao povo. Ele traria a esta
Casa um banho de virtudes, um banho de idealismo,
um banho de honradez, de honestidade, e, sem dúvida
nenhuma, isso é muito bom para o Brasil.
Ora, se em situações mais adversas, o PMDB
teve os anticandidatos – o nosso Ulysses com Sobral
Pinto, o militar com Brossard –, agora, que é maioria,
que tem tradição, que tem aceitação do povo brasileiro, ele não pode deixar fraquejar a maior construção
da civilização, que é a democracia.
Ó Deus, ilumine esta Casa!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Convido o nobre Senador Mão Santa a assumir
a Presidência dos trabalhos.
Até, Senador Mão Santa, já convido o Senador
Geraldo Mesquita Júnior a assumir a tribuna.
Depois, no momento da minha fala, direi que, com
alegria, vi nos jornais de hoje que o Governo sinaliza
para o entendimento, para a negociação na questão
das nossas propostas sobre a Previdência. Mas falarei
no momento adequado.
Faço questão de ouvir agora o Senador Geraldo
Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srs.
Senadores presentes, Senador Paim, Senador Marco
Maciel, Senador Gilvam Borges, quero cumprimentar
a todos muito afetuosamente.
Antes de entrar no assunto que me traz hoje, Senador Mão Santa, eu gostaria de confessar que estou
tocado, Senador Paim, com o drama vivido pelo povo
de Santa Catarina.
Ontem, assistindo ao Jornal Nacional, da Rede
Globo, com a cobertura especial do William Bonner, lá
no Estado, deu para perceber, com mais extensão, o
drama que vive a população, principalmente do Vale do
Itajaí. Um drama! Eu fiquei tocado, Senador Paim.
Não só eu, como meus colegas, companheiros
e servidores do meu gabinete, estamos nos cotizando
e nos mobilizando no sentido de oferecermos a nossa
pequena contribuição, com alimentos, roupas, talvez
até uma pequena quantia que possamos arrecadar e
colocar à disposição.
Pessoas, de uma hora para outra, perderam sua
casa, seus móveis, perderam tudo. Fiquei impressio-
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nado de ver um cidadão que perdeu todos os seus
parentes. Ele dizia, no final, que pedia a Deus que
deixasse, pelo menos, um para lhe fazer companhia,
mas, infelizmente, perdeu todos, a filhinha pequena,
a esposa grávida, irmãs, uma família inteira, tragada
por uma tragédia de enormes proporções.
Então, eu queria, antes de tudo, anunciar a iniciativa louvável dos meus colegas e minhas colegas
lá do gabinete, Senador Mão Santa, que estão se mobilizando no sentido de colocar à disposição o que for
possível, o que tiver disponibilidade.
Com muito prazer, ouço o Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mesquita Júnior, quero cumprimentar V.Exª, até porque, numa hora dessas, a gente tem que ter todo o
cuidado. V. Exª vem à tribuna, de forma muito humilde
até, falando com voz baixa para que ninguém entenda de forma diferente, contar que o seu gabinete faz
esse pequeno gesto. Se cada um fizer um pequeno
gesto como esse do seu gabinete, com certeza, chegaremos a milhões e milhões de reais. Tenho certeza
de que outros gabinetes farão o mesmo. V. Exª tinha
que comentar isso. Às vezes, a pessoa pensa, ao vir
à tribuna, de forma tímida, que alguém pode entender
mal. Ninguém vai entender mal. V. Exª está dando um
pequeno exemplo, fazendo um pequeno gesto. Tenho
certeza de que outros gabinetes e a sociedade, no
seu conjunto, hão de contribuir tanto naquela conta
bancária que está sendo anunciada como também
com alimentos. Existem em Brasília diversos postos.
A administração do GDF, o Governador Arruda está
fazendo isso, demonstrando a solidariedade de todos.
Quero apenas fazer esse cumprimento e contar que a
Senadora Ideli ia chegando a um certo lugar de Santa Catarina para demonstrar sua solidariedade, como
estão fazendo todos os Senadores e Deputados Federais, mas caiu, quebrou o braço e está no hospital. A
ela, toda a nossa solidariedade. Senador, seu gesto é
pequeno, humilde. V. Exª já ia entrar em outro assunto,
mas eu resgatei o tema. Sei que V. Exª está tendo cuidado para que as pessoas entendam. Quero reafirmar
que um pequeno gesto como esse – se cada cidadão
deste País depositar R$5,00; quem puder que deposite
R$100,00 ou R$200,00 – vai fazer com que milhões de
reais cheguem a Santa Catarina. Meus cumprimentos
a V. Exª e ao seu gabinete. Que esse pequeno exemplo
seja repetido da forma como cada um puder em todo
o Brasil. Parabéns a V.Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador Paim, mas eu diria até
que estamos chegando um pouco atrasados, porque
tenho certeza absoluta de que essa iniciativa tem partido de todos os colegas, de todos os gabinetes. Tenho
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certeza absoluta de que o Senado deve estar mobilizado
nesse sentido, porque, numa hora como esta, Senador
Paim, é confortadora a palavra de solidariedade, mas
também a necessidade material é premente. Então, a
gente precisa de fato se mobilizar. Mas, enfim, espero
que as chuvas cessem naquela região, para que as
pessoas possam retomar suas vidas e recompor a
condição de vida que tinham anteriormente no menor
espaço de tempo possível.
Sr. Presidente, há mais um assunto, antes de entrar no tema principal que me traz aqui. O Senador Mão
Santa, hoje, amanheceu lançando nomes para a Mesa
Diretora da Casa. E eu vou, no seu rastro, Senador Mão
Santa, também dar uma sugestão ao Presidente Lula.
Senador Paim, nós temos um companheiro aqui, no
Senado, que abraça e abraçou a bandeira da educação há muitos anos no nosso País. Como dizem, ele
só fala nisso aqui. É um entusiasta, um entendido, um
estudioso do assunto, uma pessoa que tem visibilidade
internacional, inclusive, a propósito do assunto educação e cultura: o Senador Cristovam Buarque.
Tenho a impressão de que o Presidente Lula ganharia pontos e mais pontos se compreendesse a grandeza do gesto de indicar o Senador Cristovam Buarque
para a Unesco, que está, no momento, em vias de indicar
o seu novo dirigente. Para as pessoas que nos ouvem,
a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. Eu tenho a impressão
de que o nome do Senador Cristovam Buarque cairia
de forma consagradora para nós brasileiros, para as
pessoas do mundo inteiro que o admiram, que o respeitam pela sua postura, pela sua defesa da educação, da
educação universal, da educação de qualidade.
Faço, pois, aqui também, humildemente, um apelo ao Presidente da República, que teria a simpatia,
a solidariedade, acredito, desta Casa inteira, do povo
brasileiro, se tivesse a grandeza de fazer essa indicação. Tenho certeza de que isso seria bom não só para
a própria Unesco, que teria uma dinâmica brasileira,
como para todos nós brasileiros.
Com muito prazer, concedo mais uma vez um
aparte a V. Exª, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mesquita Júnior, eu sempre entendo que a segunda e
a sexta – e insisto em ficar aqui nesse período – são o
momento para dialogarmos sobre grandes temas, tanto em nível nacional como internacional. V. Exª inicia
o seu pronunciamento com dois temas: trata do que
está, infelizmente, acontecendo em Santa Catarina,
provocando a solidariedade de todo o povo brasileiro;
e, agora, leva o seu pronunciamento para um assunto
de caráter internacional, como a indicação do Senador
Cristovam. Quero me somar a V. Exª. E, se V. Exª me
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permitir, podemos iniciar um pequeno abaixo-assinado
aqui, no Senado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Que boa idéia! Vamos começar agora.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa idéia
surgiu agora, inspirada pelo pronunciamento de V. Exª.
Tenho certeza de que todos os Senadores assinarão, e
remeteremos ao Presidente Lula, com a sensibilidade
que sabemos que ele tem. Não é nenhum favor repetir
aqui aquilo que eu disse antes: eu tinha certeza de que,
nessa questão do fator, nessa questão dos aposentados, iria se abrir, no mínimo, uma porta para a negociação. Não sabemos aonde vamos chegar, mas toda
a imprensa hoje está dizendo que a porta da negociação para chegar ao entendimento sobre o fim do fator
e um reajuste para o aposentado foi aberta. A coluna
da jornalista Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, já fala,
inclusive, em reajuste real para os aposentados, já a
partir do ano que vem, por uma fala que teria sido feita
pelo próprio líder do Governo aqui, Senador Romero
Jucá. Eu iria falar depois, mas aproveito este momento: o Deputado Pepe Vargas, há pouco tempo, quando
eu estava à mesa, presidindo, veio me informar que S.
Exª foi convidado para ser o relator do nosso projeto –
porque não existe meu – sobre o fator previdenciário.
Ele veio aqui dizer: “Olha, eu aceito se tiver o apoio dos
Senadores”. Como eu o conheço, tomei a liberdade de
dizer: “Aceite, porque sei que você vai construir uma saída viável para que o projeto seja aprovado na Câmara,
volte para cá e acabemos com essa história desse fator”. Segunda-feira, o IBGE vai indicar o novo índice da
expectativa de vida. Com o fator, é mais uma paulada
em quem sonha se aposentar. Na segunda-feira, quando o IBGE anunciar que o número de anos de vida do
brasileiro aumentou, em vez de ser uma alegria para
todo o País, significará que o salário dele vai reduzir.
Aproveitei a sua fala para trazer essa informação e dizer,
ainda, que me falaram de uma pequena homenagem
ao Senador Cristovam, com o mesmo objetivo. Eu disse que estarei aqui segunda-feira e vou lá, mas acho
que, muito mais do que só fazer uma homenagem, nós
poderemos anunciar lá, na segunda-feira, que faremos
um abaixo-assinado a ser encaminhado ao Presidente
Lula. Parabéns a V. Exª!
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Senador Paulo Paim, V. Exª sabe quem vai gostar
muito dessa sua iniciativa do abaixo-assinado? A atriz
Fernanda Montenegro, que se mobiliza, junto com outros artistas e intelectuais brasileiros, para promover
um abaixo-assinado e um movimento forte no sentido
também de fazer chegar às mãos do Presidente da República essa sugestão, esse encaminhamento. Então,
o nosso abaixo-assinado, que V. Exª propõe, se junta
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a um abaixo-assinado da maior relevância neste País,
que é encabeçado por nada menos do que Fernanda
Montenegro, uma artista consagrada no nosso País,
de uma carreira brilhante.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu só diria:
a grande Fernanda Montenegro! Só poderia ter partido
dela uma iniciativa como essa.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – A dama Fernanda Montenegro.
Pois hoje colhi na mídia, pela manhã, a iniciativa
da Fernanda Montenegro, que louvo e acho fantástica. Aliás, dela não se poderia esperar outra coisa. Ela,
que é obstinadamente fã da educação, da cultura, da
arte, vê o Senador Cristovam Buarque como nós o
enxergamos também: aquele defensor intransigente
da educação.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT–RS) – Inclusive esteve aqui conosco na vigília a favor dos aposentados.
Fez um belo pronunciamento, inclusive aparteado por
V. Exª. Mas no fim ficou tudo em sintonia.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É verdade.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – A elevação do salário mínimo, o fim do fator e o reajuste dos
aposentados. E, veja bem, ele poderia se omitir, ficar
quietinho, estava esperando essa indicação. Não; ele
foi ali e assumiu o ponto de vista dele e deixou muito
claro porque votou a favor. Então, V. Exª está outra vez
de parabéns pela iniciativa. E permita que eu diga que
tenho certeza de que o nosso sempre Senador Eurípedes, que é o suplente e é do Partido dos Trabalhadores... Veja que é uma conjugação de motivos.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Aliás, nesse sentido, o Presidente Lula ganha
duplamente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu ia dizer
isso. Não quis dizer.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Ganha duplamente. A gente resgata, aqui, o
companheiro Eurípedes, que é uma figura extraordinária, nosso querido amigo, e coloca num órgão de grande
influência, a Unesco, o Senador Cristovam Buarque.
Mas o que me traz hoje, principalmente, a esta
tribuna, Senador Paim, é que, ontem, eu assistia aos
telejornais e vi a notícia de um conterrâneo seu, um
jovem estudante, que, de uma hora para outra, teve
sua conta bancária acrescentada de bilhões de reais.
Ele puxou o extrato e quase morreu de susto quando
verificou que tinha mais de R$30 bilhões em sua conta, em depósito, quando, na verdade, sua renda mensal não passa de mil reais. Ele, assustado, recorreu à
agência, que, em boa hora, detectou a falha. Foi uma
falha do sistema bancário.

NOVEMBRO 2008
48494

Sabado 29

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Ele só quer
os R$700,00 que ele já tinha.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Ele só quer os R$700,00 dele. Aliás, a conta
ficou bloqueada devido a essa confusão toda. Ele recorreu até ao Judiciário.
Mas, enfim, esse fato, Senador Paim, remete a
outro fato que, confesso, me causa estranheza e preocupação. Não estou, aqui, fazendo acusação a ninguém, mas é um fato que me preocupa.
Agora, recentemente, chegou às minhas mãos a
correspondência de um conterrâneo do Estado, pessoa ligada à problemática do campo, que me relatou
um fato. Vou, como devemos fazer sempre, reportarme ao Incra e pedir informações para verificar o que
está acontecendo, posto que o fato é, no mínimo, inusitado. Antes de fechar o meu convencimento, acho
que devo, até por decência, pedir uma explicação ao
Incra – e vou fazê-lo.
Mas, enfim, o fato, Senador Paim, é que, há algum tempo, o Incra, no Acre, pretendeu desapropriar
duas áreas de terra para fins de assentamento e reforma agrária, onde instalaria os projetos Porto Luiz
I e Porto Luiz II, na área do Município de Acrelândia.
O Incra, logicamente, conseguiu alocar recursos para
esses futuros assentamentos.
Com relação a assentamento rural, Senador Paim,
para quem nos ouve e não compreende exatamente a
questão, o Incra aloca determinado recurso para que os
assentados, num primeiro momento, possam construir
a sua casinha e possam ter uma pequena quantia para
iniciar as suas atividades naquele assentamento.
Pois bem; acontece que os proprietários dessas
áreas sujeitas à desapropriação por parte do Incra recorreram ao Judiciário. Afirmo, aqui, que vou consultar
o Incra para ver o que está acontecendo, porque, pelo
que me consta, as áreas encontram-se sub judice, ou
seja, os assentamentos, formal e legalmente, ainda
não se constituíram, porque as áreas não passaram
para a União, na figura do Incra, para que este pudesse promover tais assentamentos.
Os assentamentos irão abrigar 300 ou 400 famílias – uma coisa boa, uma coisa interessante para o
Estado do Acre. Precisamos colocar nossos pequenos
produtores, aqueles que ainda não têm um pedacinho
de terra, para produzir. O Acre precisa produzir, como
o seu Estado produz, e a regra prática, Senador Paim,
é que esses recursos sejam depositados em nome de
associações de produtores ou outros organismos que
se responsabilizem pela redistribuição desses recursos
aos assentados desses projetos.
Quando houve essa movimentação inicial pela
desapropriação e pela constituição dos assentamentos,
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um cidadão, Sr. Antonio Miguel Batista – aliás, afirmo
que não foi ele quem me reportou o fato, mas outra pessoa –, candidato, na época, a presidir uma associação
de produtores, não logrou êxito, ou seja, não foi eleito
presidente; porém, mesmo assim, o Incra depositou na
conta desse cidadão uma quantia que hoje, corrigida,
soma R$356.883,00. E tenho em mão um extrato recente, datado de 11 de novembro, Senador Mão Santa. Ou
seja, era uma pessoa que sequer conseguiu ser eleita
presidente de uma associação de produtores rurais.
O assentamento, pelo que me consta, não foi
concretizado. Isso já faz três ou quatro anos, e esse
dinheiro permanece na conta desse cidadão, Senador
Mão Santa. Ele, a pessoa que me relatou o fato, está,
inclusive, preocupado, apavorado, sem saber o que
fazer, porque o patrimônio dele é praticamente nada,
não tendo como justificar em conta pessoal, como
pessoa física, uma quantia como essa.
A informação que temos – não tive acesso, ainda,
a outros extratos bancários – é de que outros depósitos
em nome de associações de produtores ou de outras
pessoas encontram-se em contas bancárias desde
aquela época, sem que essa quantia seja recambiada
para os cofres do Incra e aplicada em outra atividade qualquer. Enfim, é uma situação inusitada, é uma
situação que, de certa forma, me preocupa. Olhem,
quando acessamos o banco de dados do Incra, das
informações consta que os projetos estão assentados,
que esses assentamentos foram concretizados, que
há número de famílias cogitadas como tendo sido, já,
assentadas. Isso tudo é virtual, pelo que me consta,
Senador, pelo que me consta.
Por isso, com muita responsabilidade, afirmo
que vou me reportar ao Incra e pedir informações,
Senador Mão Santa, porque isso é uma coisa que, se
confirmada, assume uma gravidade preocupante. È
uma situação virtual que o Incra afirma ser real. Não
é. As informações que temos são de que as áreas se
encontram, ainda sub judice, e os assentamentos,
portanto, não poderiam ser concretizados. As informações que recebo afirmam que não existe, de fato,
o assentamento, é só virtual, nas estatísticas do Incra. Essa dinheirama – milhões de reais – é apenas
um dos depósitos. Outros depósitos existem, de três
ou quatro anos para cá. Esse cidadão é uma pessoa
física; ele não chegou sequer a ser eleito presidente
dessa associação – entende?
O que há é uma suspeita. A pessoa que me escreve – reservo-me o direito de não revelar o nome
dela, até para preservá-lo, enquanto fazemos as consultas, as pesquisas – afirma que se trata de tentativa
de embaralhar inclusive o jogo político no Estado. Não
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sei se a coisa vai a tanto, entendeu, Senador Paim?
Mas, de qualquer forma, é preocupante.
Em resumo: o Incra pretendeu – e aí tem o meu
aplauso – desapropriar duas áreas de fazendas próximas
ao Município de Acrelândia. Os proprietários recorreram
à Justiça. A questão está sub judice. As áreas tinham
como propósito assentar pessoas que não têm um pedacinho de chão para plantar. Ao que me consta, isso
não se concretizou ainda. O Incra, no processo, tomou
a iniciativa de fazer depósitos de quantias que serviriam para a implantação dos assentamentos, inclusive
em nome de pessoas físicas. E o cidadão, o Sr. Antônio Miguel Batista, está apavorado, porque tem quase
R$400 mil na sua conta. Lembrei-me disso por causa
do seu conterrâneo que, ontem, apareceu com bilhões
em sua conta. O cidadão está com medo, inclusive de a
Receita bater à sua porta e questioná-lo, já que ele não
tem patrimônio para justificar esse depósito. Os assentamentos, pelo que me consta, são virtuais, não existem
ainda. E fica essa situação, Senador Paim!
Vou oficiar ao Incra e pedir informações concretas
até para fechar o meu convencimento. Acho que é uma
forma responsável que temos de tratar das questões.
Não estou, aqui, fazendo uma acusação desabrida,
porque preciso de mais elementos e informações para
concluir se há um fato irregular, ou se há irregularidades. Para mim, isso é, pelo menos, inusitado, o que
nos leva a principiar uma preocupação.
Ao trazer o assunto, anuncio que irei oficiar ao
Incra e, se constatada irregularidade nesse processo,
em um segundo momento, também oficiar ao Tribunal
de Contas e ao Ministério Público para que tomem providências. Enfim, a situação dos pequenos produtores
lá, no meu Estado, está difícil; esse dinheiro está há
tanto tempo parado em contas bancárias, enquanto
que poderia estar servindo para outras finalidades,
como contribuir com a instalação ou a atividade de
outros grupos de produtores. A prova disso está aqui:
este é um extrato bancário datado de 11 de novembro
deste ano, Senador Paulo Paim. O depósito inicial foi
de R$273 mil – logicamente este montante está sendo
corrigido, no banco – e o valor já soma quase R$400
mil. Ele é uma pessoa física. A rigor, se ele quisesse
torrar esse dinheiro, como seria? Entendeu, Senador
Mão Santa? No mínimo, é algo preocupante, inusitado.
De fato, vou pedir ao Incra informações acerca desse
assunto por ser preocupante.
Quero encerrar o meu pronunciamento – já estou
há bastante tempo nesta tribuna, Senador Mão Santa
–, mas não sem antes declinar aqui, com muito prazer,
com satisfação, o meu voto em V. Exª, Senador Mão
Santa, para 2º Secretário da nossa Casa. V. Exª disse
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que só não pediu voto à Serys e à Fátima Cleide, as
nossas duas amigas queridas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Até à Ideli eu pedi.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Coloco-me aqui na condição de seu “cabo
eleitoral”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª se parece mais com um “general eleitoral”.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – V. Exª tem tido um papel destacado nesta Casa.
É uma pessoa respeitada na nossa Casa. Mescla uma
atuação compenetrada, séria, com bom humor – apreciamos isso. É uma pessoa decente, íntegra. Acho que
a 2ª Secretaria estará em boas mãos se conduzida
por V. Exª.
Encerro o meu pronunciamento nesta manhã de
sexta-feira, já declarando o meu voto aberto em V. Exª
para a 2ª Secretario da Mesa da nossa Casa.
Um bom dia a todos!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tenho de agradecer, porque este não é um voto simples,
mas, sim, qualitativo, pois V. Exª simboliza a firmeza
do Direito, e, com isso, se aproxima do modo de vida
de Abraham Lincoln, que disse: “Caridade para todos;
malícia para nenhum, e firmeza no Direito”. Este é o
perfil apresentado por V. Exª como Senador.
Vamos convidar para usar da palavra, de acordo
com a lista de oradores inscritos, o Senador Gilvam
Borges. (Pausa.)
O Senador Gilvam Borges cedeu gentilmente a
palavra ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande
do Sul, o maior defensor de um salário justo, e, sem
dúvida nenhuma, caracteriza-se como o Cirineu dos
velhinhos aposentados do Brasil.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, Senador Gilvam Borges, Senador Geraldo Mesquita Júnior, talvez eu faça um pronunciamento
diferente de todos aqueles que já fiz ao longo destes
meus mais de 20 anos no Congresso Nacional.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, V. Exª já me
disse: “Paim, não dá bola para uma ou outra crítica
de ataque pessoal, porque, com isso, a potencializa.
A desconheça, e continue da forma como V. Exª sempre atuou.”
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Mas eu sou meio danado; eu não consigo; fica me
remoendo por dentro. A última crítica que surgiu – não
vou citar o nome da pessoa para evitar problemas outros – foi feita por uma jornalista e professora da PUC –
vou dizer apenas isso –, que disse que toda essa minha
luta em favor dos aposentados é porque eu quero ser
Governador do Rio Grande do Sul. Então, os números
– eu os derrubei todos, graças a Deus! – que mostrei,
dando que a Previdência é superavitária, que não há
problema, que vamos ter de acabar com o fator previdenciário – que agora já é unanimidade; fico feliz que
esse debate avançou, aliás, quero, com todo o respeito,
embora ele seja meu adversário no campo do debate,
destacar um economista do IPea, permita-me,...
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Paim,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois
não.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Fico com pena dos alunos dessa professora da PUC,
porque ela apequenar um assunto como esse, reduzilo à uma falsa pretensão, atribuir a V. Exª uma falsa
pretensão dessas! É muita pequenez!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É incapacidade de analisar o projeto até. Não leu o projeto,
não é matéria dela.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Paim, uma intelectual, uma professora da
PUC... Tenha paciência! É uma pena. Fico com pena
dos alunos dela.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O que ela
escreve aqui demonstra que ela não leu o projeto, não
conhece a PEC 10, não sabe o que é fator, não sabe,
não sabe. Até um dos economistas, a quem respeito,
porque ele faz um debate técnico sempre. Refiro-me ao
que diz o economista Giambiagi, que diz: “Compreendo as críticas ao fator”. É preciso saber se as Centrais
mudaram, e se o Governo vai enfrentá-las”. Ele diz
aqui, eu o entendo, porque ele sempre foi defensor da
idade mínima, e as Centrais, num diálogo que tiveram
comigo, antes de eu entregar a PEC 10, concordaram
de fazermos o debate sobre a idade mínima, desde
que acabasse o fator. Então, meus cumprimentos ao
Giambiagi, pois sei como ele pensa. Mas, mediante
artigo tão reacionário dessa senhora, sou obrigado a
dizer que o Giambiagi fez uma análise, na visão dele,
dizendo compreender as críticas, reconhecendo ter algum fundamento, por ter sido ele um dos que articulou
o fator. Tudo bem. “Vamos terminar com o fator, desde
que se apresente a idade mínima”. Pois bem, apresentei a proposta da idade mínima. É só votar.
Então, quero dizer a essa senhora que, primeiro,
eu tenho o maior orgulho de ver meu nome ser lem-
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brado para ser Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, mas, quanto a essa questão dos aposentados,
se fosse verdadeiro o que ela diz, eu queria dizer a ela
que eu iria me apresentar como candidato à Presidência da República. Isto porque a questão dos aposentados que está em debate aqui envolve 180 milhões
de brasileiros e não só o povo do Rio Grande, porque
acaba com o fator, que abrange todo o assalariado da
ativa e melhora a vida dos aposentados, e porque vai,
de novo, garantir um reajuste real.
Então, minha querida articulista, economista, sei
lá o quê, deste artigo, se a senhora me der a alegria
de conversar com a senhora, eu vou lhe explicar um
pouco mais o que é o fator, o que são as propostas e
por que é quase uma unanimidade no âmbito nacional. Até quem era contra, agora, ficou a favor pelo que
percebi aqui de um dos articuladores.
Quero também cumprimentar O Estado de
S.Paulo e a brilhante matéria feita com muito equilíbrio, ouvindo a todos, fazendo uma análise correta do
que é o fator, o que é a PEC, o que é a idade mínima
proposta, o que é a questão do reajuste. Há a entrevista, inclusive, do Líder do Governo, Romero Jucá, em
que ele diz “estamos caminhando para acabar definitivamente com o fator previdenciário”. E o Presidente
Lula disse para as centrais sindicais que conversem
com o Ministério, encontrem uma fórmula intermediária, ou seja, abriu as portas para a negociação. Isso é
bom senso. Isso é notícia boa.
Quero dizer também que, hoje, na coluna da
jornalista Ana Amélia, Zero Hora, Rio Grande do Sul,
ela dá o informe de que já está sendo discutida, com
muita seriedade e responsabilidade, uma política de
aumento real para os aposentados e pensionistas, ou
seja, acima da inflação, como consta em nossas propostas que aqui já colocamos.
Por fim, quero, neste aspecto, reafirmar aqui o
que eu disse no seu aparte, Senador Geraldo Mesquita Júnior. O Deputado Pepe Vargas, do Rio Grande do
Sul, é um parlamentar competente, sério e preparado.
Ele veio conversar comigo, pois foi convidado para ser
relator do fator previdenciário. Ele disse que só aceitaria se pudesse dialogar com Deputados e Senadores
em busca da construção de uma proposta que termine
com o fator e chegue, quem sabe?, como ele me dizia:
“A uma proposta, Paim, semelhante à que vocês fizeram, da PEC paralela”. Vejam como avançamos! Essa
é outra forma de dialogar.
Meus cumprimentos ao Deputado Pepe Vargas.
Sei que, com a sua competência, vamos encontrar caminhos para acabar com o fator e seguirmos para a idade
mínima, semelhante à que existe para os servidores,
para quem, de acordo com a regra de transição, a idade
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é 53 anos. Para quem entrar depois da lei mudada será
55 ou 60 anos, ou seja, daqui a 35 anos que será 55 e
60 para o servidor. Estamos caminhando bem.
Quero mais uma vez repetir o que ela diz aqui,
só para ajudar meu raciocínio: “Não têm que dialogar
só com o Paim; têm que dialogar com todos os Parlamentares. O Paim não é dono da Previdência”. Eu
nunca disse que sou dono da Previdência. Tenho que
levar meio na risada, no bom sentido, embora seja um
assunto muito sério. Esse assunto está sendo discutido com todos os Senadores, passou por inúmeras
audiências públicas na Câmara dos Deputados, está
sendo discutido por dezenas de Deputados, inclusive,
estarão conosco aqui na terça-feira.
Querida amiga, meu respeito à senhora. Se a
senhora me der a oportunidade de falar comigo por
dez minutos, sei que mudará de opinião pelo equívoco do seu artigo.
Por fim, permitam-me ainda falar de outro assunto.
Não ia nem abordar esse assunto, mas não consegui.
Felizmente não citei o nome dela. Estão dizendo lá no
gabinete: “Não citou o nome dessa senhora aí, dessa
professora da PUC do Rio de Janeiro”. Mas eu vou fazer
aqui, permitam-me, de forma diferente. Como recebo
muita correspondência, tem algumas que resolvi trazer
hoje para o plenário. Olhem essa aqui, da capacidade
de um idoso chamado Nilton Abrão. Ele escreveu uma
poesia em homenagem aos aposentados. Eu vou ler
aqui para vocês, porque li, gostei e mandei colocar
num quadro e na minha parede.
Sr. Nilton Abrão, o senhor me pediu que eu lesse
e estou lendo a sua poesia. Eu achei linda. Pode ser
que alguns não achem. E a profundidade, inclusive,
da homenagem que ele faz para os idosos. O que diz
o seu Nilton Abrão?
Pobre elite desprezada... espezinhada!
Pobre patrimônio desconsiderado!
Quantos sóis você viu despontar?
Dia a dia, na lide comum,
Sob a canícula, ou debaixo do vendaval,
Na temperança ou ao rigor do frio,
Você buscou o cumprimento da vida.
Quem pode lhe imputar mazelas?
Quem pode lhe macerar os louros?
No laborar perpétuo: assistiu a tudo.
Viu a fome, o desabrigo e a míngua.
Viu a doença, o cansaço e a injustiça.
Noites e noites, a velar prostrada,
Buscou, febril, a réstia da esperança.
Luta, só a luta foi sua companheira.
Promessas e alentos vãos, paliativos
Ilusórios se derramavam no seu farnel,
Enquanto as cãs se avolumavam, céleres.
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Triste fim para um herói sem glória!
Da juventude airosa ao declinar pungente,
Ser vil fantasma de um viver proscrito,
É um prêmio infame, desumano e triste.
Degenerada sociedade que a esse fim se apresta!
Num simples lance de descaso torpe,
Lançar ao nada esse tesouro vívido,
Que de escaladas exemplares vem,
É pena insólita, perversa e fria,
Que clama aos céus por tão funesto horror.
Humanidade pérfida, malvada e insana,
Será que esquece o ciclo inamovível
Que a leva a um final prescrito?
O novo deve, fatalmente, ficar velho.
Tudo tende a fenecer sem trégua.
Viver à margem não quer dizer sarjeta.
[A última frase, e faço questão de seu aparte,
Senador Geraldo Mesquita]
Inativar não é deixar de ser.
E aposentar não é morrer, portanto!
Onde fica a honra atribuída a todos?
Pense em si, detentor do arbítrio,
Quando julgar aquele que [amanhã] será você!
Olha: Nilton Abrão. Eu vou deixar na minha página.
Quem a ler com calma vai ver a profundidade do que
aqui esse senhor escreveu, fazendo uma homenagem
a todo aposentado brasileiro.
Senador Mesquita Júnior.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Paim, belo poema. V. Exª lendo esse poema e
eu lembrando aqui que ontem fui visitar meu irmão José
Henrique e minha cunhada Fátima, que moram em Manaus e estão aqui em visita a Débora, sua filha, que conclui
um doutorado aqui, e os netinhos, a Mariana e o Gabriel.
E conversamos sobre a nossa última movimentação nesta Casa em torno de projetos de sua autoria que visam
resgatar parte da dignidade perdida por aposentados e
pensionistas, que o Senador Mão Santa chama muito
carinhosamente de os velhinhos do nosso País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A poesia
diz mais ou menos isso.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – A
Fátima fez uma observação que achei muito pertinente. Ela me lembrava que, ao lado dessa situação que
tentamos recompor, Senador Paim, encontra-se outra
que, de certa forma, é muito cruel com os velhinhos
do nosso País, que é a situação que eles vivem em
face dos planos de saúde. As pessoas chegam à faixa
de 60 e quando prosseguem nessa faixa os planos de
saúde vão se tornando cada vez mais cruéis.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quase
dobram depois de 60 anos.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – É
uma coisa absurda isso. Vamos buscar o sucesso nessa
empreitada que estamos hoje envolvidos. Mas concito
V. Exª, que é um líder nosso nesta Casa, nessa área,
nesses assuntos, para que iniciemos, tão logo possamos, um movimento no sentido de rediscutir essa questão nesta Casa, dos planos de saúde, principalmente
para as pessoas nessa faixa de idade. Ou seja, para os
aposentados, para as pessoas com mais de 60 anos.
Pois, como diz V. Exª, nessa faixa, os planos dobram
de valor, e as pessoas, além de terem suas remunerações de aposentadoria reduzidas, têm, inversamente,
os valores devidos aos planos de saúde duplicados. É
uma situação muito difícil, e no momento em que as
pessoas mais precisam de amparo, do apoio dos planos
de saúde, que se colocam na posição de menos servir.
Senador Paulo Paim, precisamos tratar desse assunto
com veemência, como V. Exª faz, e precisamos incluí-lo
em nossa pauta, na pauta do grupo de Parlamentares
que trabalham em defesa dos aposentados, pensionistas, das pessoas de idade – como diz o Senador Mão
Santa, dos velhinhos de nosso País. Portanto, é a observação que faço aqui, fruto de conversa que tive com a
minha cunhada, que já está nessa faixa de idade e que,
na prática, me comprovou uma dificuldade imensa de
conviver com essa realidade, que é cruel para milhões
de pessoas neste País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Geraldo Mesquita Júnior, o depoimento de V. Exª fortalece todo este nosso debate, já que traz esse eixo dos
planos de saúde, que, no meu entendimento, a partir
do momento em que começam a discriminar idosos,
impondo que paguem uma mensalidade maior do que
os mais jovens, atingem o Estatuto do Idoso, que não
permite qualquer tipo de discriminação. Por isso o alerta de V. Exª é mais do que necessário.
Mas permita-me, tomando a liberdade deste momento, avançar um pouco mais nos documentos que
recebi.
Senador Mão Santa, este aqui, por exemplo, é
dirigido a todos nós. Recebi mensagem de uma senhora, que diz que os Senadores e as Senadoras têm um
identidade muito grande – olha bem, Senador Geraldo
Mesquita Júnior – com uma canção interpretada por
Ana Carolina e Seu Jorge – “É isso ai”.
Diz o trecho:
(...)
Um vendedor de flores
Ensinar seus filhos a escolher seus amores
(...)
É Isso aí
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Como a gente achou que ia ser
A vida tão simples é boa
Quase sempre
É isso aí.
Os passos vão pelas ruas
Ninguém reparou na lua
A vida sempre continua
O que ela quer dizer? Mais na frente, a canção
diz:
É isso aí
Há quem acredite em milagres
Há quem cometa maldades
Há quem não saiba dizer a verdade
É isso aí
Os Senadores são como um vendedor de flores,
ensinando seus filhos a escolher seus amores.
Na carta, ela diz que os Senadores, ao fazerem o
debate, como o vendedor de flores ensina seus filhos
a escolher seus amores, estariam dando um alerta de
como as pessoas têm que votar – a carta é linda. Como
têm que votar? Em homens e mulheres – para vereador, prefeito, deputado estadual, governador, senador,
presidente da República – que tenham compromisso
com a causa do nosso povo, da nossa gente.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, tenho uma última carta que vou tomar a liberdade de ler. Creio que é
a primeira carta que leio, Senadora, que fala um pouco
do nosso trabalho. A carta é dirigida ao nosso trabalho,
mas é a carta mais linda que recebi até hoje. Ela foi
escrita pela Srª Maria Helena, que diz que nasceu em
Teutônia e mora em Porto Alegre já há muito tempo. O
que ela diz? Só vou ler esta carta e vou encerrar meu
pronunciamento. Esta vou ter de ler, porque mexeu
muito com meu coração. Diz o seguinte:
Senador Paim, sob a sua pele estão marcadas grandes conquistas. Elas são gestos de
amor.Amor aos trabalhadores, amor aos idosos, amor aos negros, às pessoas com deficiência, aos índios, aos discriminados por sua
religião ou por sua orientação sexual
Amor ao Rio Grande do Sul, amor ao
seu Brasil.
São gestos nobres nascidos das mãos de
quem nasceu plebeu, mas que, mais do que
qualquer rei, soube ser generoso e abrir seus
ouvidos ao clamor de sua gente.
O senhor soube acreditar em seus sonhos e torná-los reais e é com seu olhar de
menino, que o senhor ainda conserva,...que o
senhor nos chama para caminhar ao seu lado
nessa estrada.
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O senhor nos convida a acreditar em dias
melhores para todos.
O senhor quer que nós participemos dessa luta e nos dá a honra de congregar em favor dela.
O senhor enxerga, com seu coração ansioso por paz, por amor à natureza, por dedicação às pessoas, por um futuro glorioso no
qual homens, mulheres, crianças vivam o presente em perfeita harmonia, em perfeito sentir
a vida, em desejo de fazer o bem, de plantar
a semente que pode gerar os sonhos de cada
um quando sonhados pelo bem de todos.
É verdade, nós somos os seus convidados de honra!
O horizonte que se agiganta a nossa
frente uma estrada que espera ser trilhada
com passos firmes, com o coração iluminado,
com boa vontade e com fé.
E termina dizendo:
Fé em Deus, fé em todas as possibilidades que o Criador colocou em cada um
de nós, fé na união que nos levará a seguir
adiante com esse projeto que um menino, de
calças curtas,...
Na verdade, eu que sou muito emotivo, Senador
Sarney, ao ler esta carta, lembrei-me de todos os Senadores. É uma homenagem que o Brasil presta pela
forma como estamos atuando aqui. E eu dizia, Senador
Sarney, que hoje, em todos os jornais, o Presidente Lula
sinaliza para a construção de um entendimento, com o
fim do fator, com reajuste para os aposentados.
O Deputado Pepe Vargas veio nos visitar, foi convidado a ser relator desta matéria, diz que quer dialogar
com os Senadores, vai dialogar com todos, para avançarmos em uma linha de garantir melhores dias para
aquele que vai se aposentar e o que está aposentado.
Portanto, considero um bom momento da vida
nacional essa sintonia que estamos construindo, Senado e Câmara, e, tenho certeza também, com o Presidente Lula.
Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – Já
estou abusando de sua gentileza, Senador Paim,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não. Não
é abuso.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
...mas é porque, com a visita que nos fez o Deputado
Pepe Vargas,... Falamos em fator previdenciário, na sua
queda, e às vezes as pessoas não têm a noção exata
do que isso representa. Recebi e-mail da Srª Maria José
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Medeiros Rolim, que é bem curto, seria interessante
ler, porque é muito expressivo. Veja o que ela diz:
Estou com 33 anos e 8 meses de serviço
e 58 anos de idade. Minha contribuição previdenciária é pelo teto máximo. Gostaria de saber se [ela chama de reforma previdenciária o
movimento que estamos fazendo] ela vai entrar
em vigor para o ano de 2009. Quero saber se o
fator previdenciário vai ser eliminado do cálculo
pois, até agora, pela simulação no site da Previdência, perco mais ou menos R$600,00.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E contribuiu quantos anos? É importante saber.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Ela tem 33 anos e 8 meses de serviço.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E a idade,
que também é importante.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Ela já está querendo requerer a sua aposentadoria,
58 anos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A idade
é 58. E dizem que, derrubando o fator, vamos permitir
que as pessoas se aposentem com 40 anos. Ninguém
está querendo isso.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– É verdade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para o
próprio servidor público, a aposentadoria da mulher
tem idade: é 55 anos. Ela, como não é servidora, está
no regime geral. Está com 58 anos e vai perder grande
parte do salário. É um injustiça o tal do fator.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Pela simulação, ela já perde R$600,00, no dia seguinte.
É um absurdo um negócio desse. Fiz questão de ler, e
peço desculpas a V. Exª por interromper mais uma vez
seu pronunciamento, porque o e-mail é muito expressivo. Ele fala, de fato e concretamente, das perdas que
os trabalhadores têm e terão com a permanência desse
cruel fator previdenciário, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Vou encerrar. E vou ler, em outro momento, não
neste,... Quando ela fala em menino de calça curta é
porque, em um dos livros de poesia de minha autoria,
aquele que tem o prefácio do Senador Sarney – e em
todo lugar eu sempre digo que é mais bonito o prefácio do que minhas poesia, e é verdadeiro –, eu falo
da caminhada de todo menino pobre. O professor, exPresidente da República, ex-Presidente da Casa, José
Sarney, fez um belo prefácio depois de ler o livro. Em
outro momento, vou ler a poesia O Menino. Na realidade, conto como foi a minha infância. Um menino
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pobre, negro, do interior, que vai caminhando até chegar a ser vice-Presidente de V. Exª. Isso está no meu
currículo aqui no Senado da República.
Era isso.
Muito obrigado, Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Foi brilhante o pronunciamento do Senador Paulo
Paim. Qual é o nome da professora?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não vou
dizer, em respeito às professoras.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu apenas diria que, se realmente ainda não está
na biografia de S. Exª, o Senador Paim, ter sido Governador do Estado do Rio Grande do Sul, esse é um
desígnio de Deus, Professora.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se tiver
de ser, será.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Rui Barbosa também não foi Governador da Bahia,
não foi Presidente da República, mas escreveu a página mais bela, quando, em Haia, defendeu o Direito
Internacional, a paz mundial. E aqui, como Paim, ele se
comportou como oposicionista de alta dignidade. Ele
fez nascer a libertação dos escravos e a República, a
primeira Constituição da República. Ele, vendo que iam
desvirtuar a República com o regime militar, quando
anunciaram o terceiro militar, disse: “Estou fora! Não
troco a trouxa de minhas convicções por um Ministério”. Assim é o Paim, que também disse: “Estou fora.
Não abandono a justiça. Temos de resgatar o dinheiro
dos velhinhos e dos aposentados”.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Permita-me, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Temos de lutar, como Rui Barbosa pregou, pela primazia do trabalho e do trabalhador; ele vem antes, faz a
riqueza. Essa tem sido a vida do Paim. Se S. Exª ainda
não foi Governador do Rio Grande do Sul, quem está
perdendo é o Rio Grande do Sul.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – V. Exª me permite falar, Senador Mão Santa?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ganhamos a convivência do Senador Paulo Paim.
Pela ordem, o Senador Geraldo Mesquita tem
a palavra.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocorreu-me, agora, já que V. Exª tocou no assunto,
explicar para essa senhora, para essa professora, aquilo
que costumo dizer sempre com relação ao Senador
Paim e a outros Parlamentares desta Casa. O Senador
Paim é daqueles Parlamentares que defende causas,
não coisas. Eu não queria deixar passar a oportunida-
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de de dizer para essa professora – estou dando nosso
testemunho, o meu, o seu, o do Senador Sarney, o do
Senador Gilvam, em relação ao Senador Paim – que
o Senador Paim está aqui defendendo causas, desde
que é Parlamentar, desde que é sindicalista, desde
que é essa pessoa maravilhosa que o Rio Grande do
Sul tem muito orgulho de ter como filho.
Portanto, professora, acalme-se! O Senador Paim
não tem essa visão estreita, obtusa, de fazer para ser.
Ele faz para servir. Ele está aqui defendendo causas,
não coisas, diferentemente do que fazem algumas pessoas com quem, talvez, a senhora tenha o costume de
conviver. Por isso, está equivocada nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Consultando a lista de oradores, vejo que está inscrita
a Senadora Ada Mello, que é do Partido Trabalhista
Brasileiro, que representa Alagoas e que é suplente
do ex-Presidente Fernando Collor Mello, que também
por aqui passou breves dias.
Euclides Mello engrandeceu esta Casa pelas
suas posições firmes, entre elas a gratidão, a mãe de
todas as virtudes.
V. Exª engrandece esta Casa, que irradia a formação cristã de Ada Mello.
Presidente Sarney, é com muita honra que estamos presidindo este Plenário, com V. Exª aí dando
o exemplo. Outro dia, li uma pesquisa internacional.
Pesquisaram os jornalistas – é pena não me terem
consultado! – sobre quem deveria ser o presidente do
mundo, e ganharam Mandela e Bill Clinton. Mas, se
eu fosse consultado, meu voto seria para o Presidente
José Sarney, pela sua vida e pela sua grandeza.
Senadora Ada Mello, V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que achar conveniente.
A SRA. ADA MELLO (PTB – AL. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último
dia 13 de novembro, foi assinado em Roma o Acordo
entre o Brasil e a Santa Sé, relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica em nosso País. A cerimônia de
assinatura do documento contou com a participação
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, posteriormente, foi recebido pelo Papa Bento XVI.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores
brasileiro, o acordo não fere o princípio constitucional
da laicidade do Estado, pois se trata de “um documento puramente administrativo, que formaliza aspectos
já vigentes no dia-a-dia do País”.
Esse registro, Sr. Presidente, é de extrema importância. Algumas poucas notas na impressa aludiram
exatamente a uma possível inconstitucionalidade da
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iniciativa, por se tratar de um acordo entre um Estado
laico e uma instituição religiosa.
Ocorre que o Vaticano, como todos sabemos, é
também reconhecido pelas nações como um Estado
constituído dentro das normas do direito internacional,
com a devida personalidade jurídica e com todos os
seus protocolos de representação diplomática.
Nesse sentido, a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) emitiu recente nota sobre a assinatura do documento, esclarecendo pontos importantes do
tratado. Em determinado trecho, diz aquela entidade:
Este Acordo não concede privilégios à
Igreja Católica nem faz nenhuma discriminação
com relação às outras confissões religiosas.
Cada um de seus artigos respeita o ordenamento jurídico estabelecido pela Constituição
Federal e demais leis brasileiras, bem como a
paridade do tratamento a outras entidades de
idêntica natureza, quer sejam de caráter religioso, filantrópico, de assistência social, de ensino e outras, excluindo-se, portanto, qualquer
possibilidade de discriminação entre elas.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
torna-se fundamental destacar os principais pontos do
acordo, que contém vinte artigos e cujo teor completo
será oportunamente submetido à aprovação por parte
do Congresso Nacional.
O documento prevê, acima de tudo, o reconhecimento da missão apostólica da Igreja Católica no
Brasil em diversas áreas, inclusive de assistência e
solidariedade social. Inicialmente, ratifica-se a continuidade da representação diplomática de ambas as
partes, quais sejam o Brasil e a Santa Sé. Fica reconhecida a personalidade jurídica da Igreja e de suas
instituições eclesiásticas, bem como seu patrimônio
histórico, artístico e cultural como patrimônio cultural
brasileiro. Prevê-se ainda a proteção de lugares de
culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos,
imagens e objetos culturais.
De outro lado, a Igreja Católica compromete-se a
garantir a assistência espiritual aos fiéis internados em
estabelecimentos de saúde, de assistência social e de
educação ou a detidos em estabelecimento prisional.
Na área da educação, o acordo estabelece reconhecimento recíproco de títulos e qualificações em
nível de graduação e pós-graduação, bem como da
atuação da Igreja no setor educacional e da importância do ensino religioso na formação da pessoa, porém
de caráter facultativo.
Outra ratificação do documento refere-se aos
efeitos civis do casamento e à garantia do segredo do
ofício sacerdotal. Assevera, também, o empenho do
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Brasil na destinação de espaços urbanos para fins religiosos, com previsão de instrumento de planejamento
no Plano Diretor das cidades.
Fica assegurada, ainda, a já prevista imunidade
tributária às pessoas jurídicas eclesiásticas, na condição de prestadoras de serviços de caráter filantrópico,
e a concessão de visto a estrangeiros requisitados pela
Igreja para o exercício de atividade pastoral no Brasil.
Diante dessas disposições, importante testemunho sobre o documento foi dado pelo Ministro Ives
Gandra da Silva Martins Filho, do Tribunal Superior do
Trabalho, em recente artigo no Correio Braziliense:
[...] o acordo, que tem por um de seus
pilares a garantia do direito fundamental à
liberdade religiosa, não confere nenhum privilégio à Igreja Católica em relação a outras
confissões religiosas, mas apenas sistematiza
e consolida aquilo que já constava de forma
esparsa no direito brasileiro, desde o vigente
Decreto 119-A, de 1890.
Mais adiante, afirma o reconhecido jurista: “O
acordo não afeta a laicidade do Estado, pois Estado
laico, que reconhece o fator religioso como componente constitutivo das sociedades humanas, não se
confunde com Estado ateu, que rejeita toda manifestação religiosa, ficando numa concepção materialista
do homem e da sociedade”.
Por fim, Sr. Presidente, há de se destacar novamente que, para todas as disposições do documento,
está sempre ressalvado o respeito ao ordenamento
jurídico brasileiro e à nossa Constituição Federal.
Por isso, mais uma vez cabe recorrer à nota da
CNBB, para deixar claro que:
A identidade específica da Igreja consiste no anúncio do Evangelho. No cumprimento
desta missão, a Igreja quer atingir a pessoa
humana em sua integridade, consciente de
que ela vive numa sociedade que é regida por
normas e leis. Para sua atuação na sociedade,
a Igreja necessita de um arcabouço jurídico.
É este o objetivo do Acordo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ada Mello, permite-me um rápido aparte?
A SRA. ADA MELLO (PTB – AL) – Pois não,
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero só
fazer uma saudação a V. Exª, que chegou à Casa
e que, hoje, faz um belo pronunciamento, que, com
certeza, todos nós estamos acompanhando de forma muito clara e muito tranqüila, por sua importância
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e repercussão. Quero dizer a V. Exª que o Senador
Collor de Mello tinha entre nós um convívio, eu diria,
muito bom. Sempre esteve conosco, falando de todos
os temas de caráter social, de interesse nacional e de
interesse do seu Estado. Tenho a certeza, Senadora
Ada Mello, de que V. Exª, que se vem somar à força
das mulheres nesta Casa, há de trazer mais qualidade ainda ao nosso Parlamento. Seja bem-vinda! Fica
aqui uma saudação simples deste humilde Senador.
Sei que essa é a visão de todos os Senadores deste
nosso Senado da República. Seja bem-vinda!
A SRA. ADA MELLO (PTB – AL) – Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora Ada Mello, ouvi, com muita emoção, o pronunciamento de V. Exª, porque revivi minha mãe, que era
Terceira Franciscana. Embora o pai dela tenha sido um
industrial muito poderoso, ela foi ser Terceira Franciscana.
Daí meu nome, Francisco. Digo que não sou Mão Santa.
Foi o povo bom lá de Barro Duro, de Tutóia, da terra de
Sarney, que me colocou esse apelido. Mas sou filho de
mãe santa. Revivi a mensagem cristã de minha mãe. No
colo de minha mãe, eu a via com aqueles livros de Gabriela Mistral, Prêmio Nobel do Chile, com vocação cristã.
Também com muita emoção e gratidão, recebi, em nome
do Governador, aquele que abençoou Parnaíba, Dom
Edvaldo Gonçalves, um bispo da terra de V. Exª.
Sem dúvida, é uma honra para todos nós, neste
Parlamento de 183 anos, receber nosso Presidente
Sarney. A França, ainda hoje, orgulha-se de Richelieu.
S. Exª é nosso Richelieu. A S. Exª o País tem de devotar enorme gratidão. Coube a esse homem atravessar
um Mar Vermelho mais bravo do que o de Moisés: a
transição do mundo totalitário, da truculência da ditadura militar, para a liberdade democrática. Esse homem
é ungido por Deus, porque teve uma mãe que hoje é
santa, a santa Kyola.
Paim, atentai bem! Leve essa mensagem! Lendo
a biografia de Sarney, encontrei lá um trecho em que
sua mãe Kyola, hoje santa, com certeza, dizia: “Meu
filho, não deixe que persigam os velhinhos aposentados!”. Ela não disse “não persiga”, porque sabia da
formação cristã e generosa que tinha dado ao filho.
Ela disse: “Não deixe...”.
Essa é a mensagem que quero levar ao nosso querido Presidente Luiz Inácio. Às vezes, nem é ele, mas os
aloprados que o cercam que estão obstruindo essa lei
boa e justa do Paulo Paim para os aposentados.
Presidente Sarney, use a tribuna deste Poder.
Se aquele jornalista tivesse me perguntado, eu
teria votado no melhor homem no momento para ser
Presidente do mundo: o Presidente Sarney. Com todo
o respeito ao Paim – não tenho preconceito, não –, eu
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dava o segundo voto para Mandela e o terceiro voto
para Bill Clinton.
V. Exª seria esse presidente do mundo, pela paz
que irradiou neste País. Atentai bem! Esse homem enfrentou mais de dez mil greves sem truculência. Vocês
vêem, na televisão, atentados, guerra, terrorismo. Senadora Ada Mello, Francisco Santos andava com uma
bandeira: “Paz e Bem”. Eu acho que ele a entregou ao
Presidente Sarney.
Presidente Sarney, V. Exª pode usar da tribuna.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, de todo coração, a sua generosidade, que é uma característica da sua
personalidade e de sua vida. V. Exª, às vezes, se excede,
mas nós compreendemos que o faz por este sentimento
que V. Exª sempre teve, que é o sentimento da bondade
e o sentimento da amizade. Muito obrigado.
Sr. Presidente, venho hoje ocupar esta tribuna
porque é uma data, para a cultura mundial, da maior
importância. É uma data marcante, porque hoje completa 100 anos Claude Lévi-Strauss, uma das maiores
inteligências da humanidade em todos os tempos.
Uma das oportunidades do nosso tempo é justamente a extensão das nossas vidas. A vida do ser
humano se prolongou graças aos avanços da ciência
e das melhorias da qualidade de vida. Não há muitos
anos, ainda na geração dos nossos pais, a velhice começava num período que para nós, hoje, é um período
de atividade normal: o dos 50 anos. Hoje, temos podido comemorar centenários de grandes homens que,
ainda vivos, continuam em plena atividade.
Neste 28 de novembro, faz 100 anos Claude LéviStrauss. É um grande nome da cultura francesa, também da cultura brasileira e do humanismo universal.
Já fiz aqui a observação de que em todos os
tempos são raras as pessoas que se projetam além
da sua época, com uma dimensão que rompe as fronteiras da história. Claude Lévi-Strauss, sem sombra
de dúvida, teve nas ciências humanas um impacto
do mesmo nível de Marx, na economia, de Freud, de
Darwin, equivalente nas ciências exatas a Einstein e a
Newton. Para ele o Collège de France criou a cadeira
de Antropologia Social. Em qualquer lugar do mundo,
ele é reverenciado, estudado e admirado.
No discurso em que recebeu Claude Lévi-Strauss
na Academia Francesa, Roger Caillois, o grande pensador, sociólogo e ensaísta, dizia que “sua obra é tão
rica, tão diversa, tão complexa por sua natureza tão
labiríntica”, que ele não ousava examiná-la. Eu também,
da mesma maneira, não desejo examinar a obra do
criador do estruturalismo, a modéstia aqui é necessária
a todos que se deparam com essas figuras raras que
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marcam etapas na história do pensamento, e por isso
não quero aventurar-me a uma análise do seu pensamento. São mais palavras de homenagem.
Mas, para saudar Lévi-Strauss, temos mais motivos que os demais. Desde 1935, Sr. Presidente, o Brasil
se tornou o palco da sua descoberta fundamental, a
de que o homem constrói sua cultura, como sua linguagem, em estruturas básicas que independem de
nossa visão ocidental de progresso. Há alguns anos,
em 2005, em entrevista ao Le Monde, Lévi-Strauss
disse que: “O Brasil representa a experiência mais
importante da minha vida”.
Tudo começou quando, no final de 1934, o Diretor da École Normale Supérieure o convidou para ser
professor de Sociologia na Universidade de São Paulo.
Abrindo este livro de uma beleza que cativa todos os
leitores, que é Tristes Trópicos, Lévi-Strauss diz que
detesta as narrativas de viagem. Mas sente necessidade de contar como aconteceu o processo que o levaria
a compreender mais profundamente o ser humano,
abolindo, de uma vez por todas, a idéia de que os valores humanos são melhores em algumas sociedades,
abolindo toda e qualquer base para o racismo.
Não foi o Brasil que lhe abriu as portas para a
descoberta, mas foi no Brasil que ela se deu. E Tristes
Trópicos está cheio de observações sobre o Brasil, da
mais aguda compreensão do nosso País. Tornou-se um
livro necessário para se entender o nosso País.
Em um dos seus livros mais recentes, em que
fala sobre arte – Regarder, Écouter, Lire – Claude
Lévi-Strauss diz:
Suprimir ao acaso dez ou vinte séculos
de História não afetariam sensivelmente o
nosso conhecimento da natureza humana. A
única perda insubstituível seria a das obras de
arte que estes séculos tivessem visto nascer.
Porque os homens só se diferenciam, e mesmo só existem, por suas obras. Só elas dão a
evidência de que ao longo do tempo, entre os
homens, alguma coisa realmente aconteceu.
O Brasil ficou associado ao trabalho científico
excepcional do grande mestre e membro da Academia Francesa na medida em que constituiu o laboratório para as pesquisas de campo que iriam lastrear
as suas reflexões e análises na área da antropologia
estrutural. Em Tristes Trópicos, talvez o mais célebre
de todos os seu livros, ele conta a expedição memorável que empreendeu ao Brasil Central em 1937, a fim
de encontrar e observar as comunidade indígenas, a
substância viva de suas formulações conceituais ao
mesmo tempo de humanista e de cientista social. Em
recente entrevista, ele conta que Tristes Trópicos
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era o título de um romance que ele começou a escrever quando voltou à França, e que chegou a escrever
cerca de trinta capítulos. A identidade entre as duas
obras era que “tanto nos trópicos vazios da América
do Sul – diz ele – quanto dos trópicos abarrotados da
Ásia do Sul, onde estive alguns anos depois, eu tive,
por razões diversas, a mesma sensação de tristeza”.
Daí o título do seu livro Tristes Trópicos.
São recorrentes em suas entrevistas a referência
à Histoire d’un Voyage Faict en la Terre du Brésil, de
Jean de Léry. Como o companheiro de Villegaignon,
Lévi-Strauss tem um sentimento de tocar um mundo
virgem, apenas aflorado. Ele conta:
Um dia, nos confins da Baía do Rio de
Janeiro, dona Heloísa Alberto Torres, que diretora do Museu Nacional, levou-me a um sítio
arqueológico recém-descoberto, e vi sendo tirada da terra uma grande urna tupi, decorada
exatamente como Léry tinha descrito, e encontrada no mesmo local... sim, tive a sensação
de que retornava alguns séculos.
A relação entre os dois escritores, separados por muitos séculos, pode ser considerada além de meras coincidências e sensações.
Jean de Léry é, ao contrário de André Thevet,
outro narrador da expedição da França Antártica – que, como sabemos, acabou numa guerra interna e na autodestruição – o observador
atento, capaz da descrição minuciosa e exata.
Foi, assim, o grande portador da revelação que
tanto perturbou a Europa, do selvagem como
mente autônoma, o outro, o diferente. Assim, o
selvagem de Léry coincide com o de Montaigne, outra das admirações de Lévi-Strauss.
Sabemos que Montaigne teve a oportunidade de,
em primeiro lugar, descrever os índios do Brasil que
foram à França: primeiro, naquela festa de Rouen, em
que eles foram apresentados, e, depois, quando eles
chegaram a Notre Dame para serem recebidos por
Luís XIII, que era então um menino, em que ele faz
algumas observações.
Fundaram, talvez, a etnologia, numa versão prévia, noutra futura, esse famoso estruturalismo que não
enquadra Lévi-Strauss.
Numa entrevista que introduz uma pequena edição do livro de Léry, Lévi-Strauss, depois de elogiar a
espontaneidade do olhar de Léry em comparação com
o de Thevet, enumera as coincidências:
O que vou dizer pode parecer presunçoso, me desculpe, mas tenho a impressão
de uma conivência, de um paralelismo entre
a existência de Léry e a minha. Eu a senti,
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desde o começo, e ela só fez crescer ao longo
dos anos. Léry parte para o Brasil aos vinte e
dois ou vinte e três anos; eu tinha vinte e seis
quando fiz a mesma viagem. Léry espera dezoito anos antes de redigir seu Viagem; eu
espero quinze anos antes de escrever Tristes
Trópicos. No intervalo, durante esses dezoito
anos para Léry, esses quinze para mim, o que
aconteceu? Para Léry: as guerras de religião
[...] E para mim: a Segunda Guerra Mundial,
do mesmo modo a fuga diante das perseguições. [...] Eu vos deixo imaginar o que os
surrealistas teriam podido tirar de tais coincidências. De minha parte, e você compreende
porque, senti constantemente se desenvolver
uma intimidade...
Mais adiante, aumenta o elogio a Léry: “Ele conserva intacta a sua capacidade de ver”.
Uma das áreas de meu interesse tem sido sempre
a da compreensão do papel da obra escrita. Tenho a
visão do seu significado para a cultura. Mas há um outro
lado da escrita que surge já no diálogo construído por
Sócrates entre Thot e o Rei de Tebas, Thaumus:
Eu descobri um remédio contra a dificuldade de aprender e recordar.”. “Engenhoso Thot,
você lhe atribui o contrário de seu efeito verdadeiro. Ela só produzirá nas almas o esquecimento
dos que tiverem conhecido a sabedoria, fazendo
com que negligenciem a memória; confiando
neste auxílio, eles deixarão a caracteres materiais o cuidado de lhes recordar as lembranças
de que seu espírito terá perdido o traço. Dás
a teus discípulos a sombra da ciência e não a
ciência. Quando eles tiverem aprendido muitas
coisas sem mestres, eles acreditarão serem
sábios, mas serão em geral ignorantes e falsos
sábios insuportáveis no trato da vida.
O nosso tempo vive profundamente a questão
da tecnologia da escrita. Ela foi usada, desde os dias
em que eram traços em cacos de cerâmica, como
instrumento de poder – as famosas tábuas descobertas na Mesopotâmia. E Claude Lévi-Strauss tem uma
frase muito forte: a escrita “era usada para facilitar a
escravidão de outros seres humanos”. Desde o começo a escrita esteve associada com a estruturação das
sociedades, a formação de hierarquias internas e de
supremacia externa. A escrita, a nossa civilização de
comunicação, é, em parte, uma das causas do rápido
desaparecimento dessas culturas que ele ainda pode
observar em relativa pureza a meros 70 anos.
Este dilema da informação anima a obra de LéviStrauss:
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Eis, pois, à minha frente, o círculo instransponível: quanto menos as culturas humanas podiam comunicar-se entre si e, por
conseqüência, corromper-se pelo contacto,
menos também os seus respectivos emissários eram capazes de perceber a riqueza e a
significação dessa diversidade.
Lévi-Strauss foi também um dos primeiros a denunciar os riscos da poluição. Dava ao conceito uma
grande amplitude, e, infelizmente, foi um profeta dos
50 anos que passaram desde Tristes Trópicos e do
que se passa hoje, na destruição da natureza e na
destruição da diferença e do diferente. Foi ele que,
em primeiro lugar, disse que o homem era o maior
destruidor da terra.
Sr. Presidente, a saga intelectual de Claude LéviStrauss no Brasil começou em 1935, quando ele, então
jovem professor de Sociologia, aqui chegou, no quadro da missão universitária francesa, para emprestar
sua contribuição, fecunda e inestimável, à fundação da
Universidade de São Paulo. Em seus livros, considera
o advento da USP como um dos atos-fundadores da
modernização do Brasil.
Regressando à Europa em 1939 e exilando-se
pouco depois nos Estados Unidos por causa da guerra
e da ocupação nazista da França, o professor Claude
Lévi-Strauss passou anos sem maiores contatos com o
Brasil. Depois da guerra, já em Paris, em meio às suas
intensas atividades universitárias e à produção de sua
obra monumental, pouco a pouco, retomou os vínculos
com o nosso País, por intermédio de antigos alunos
e dos amigos que deixou em São Paulo. E, assim, foi
adiando o reencontro direito com o nosso País.
Em 1982, ele afirmava numa entrevista a O Estado de S.Paulo, do qual foi colaborador durante sua
permanência na USP: “Uma viagem ao Brasil, agora,
era o que me poderia acontecer de melhor, mas não
para fazer conferência ou entregar-me a recordações
nostálgicas naqueles itinerários por mim percorridos e
descritos em Tristes Trópicos”. Três anos depois dessa
entrevista, em 1985, como Presidente da República,
tive a honra inigualável e o imenso prazer de receber o
Professor Claude Lévi-Strauss na sua volta ao Brasil,
do qual se ausentara por quase meio século. Integrava
a comitiva oficial do Presidente Mitterrand, que então
visitava o Brasil. Posso dizer que esse encontro com
a mais alta expressão intelectual da França, um dos
maiores intelectuais do mundo de todos os tempos, a
referência maior da antropologia neste século, foi um
momento de grande emoção para mim, como Presidente da República.
A partir de então, Sr. Presidente, fui distinguido
com sua amizade, com as generosas referências do
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mestre aos livros que tenho publicado na França. Essa
amizade é, sem dúvida, um dos grandes orgulhos da
minha vida. Disse ele, em entrevista há alguns anos,
com a simplicidade dos grandes, que os amigos no
Brasil que lhe haviam ficado na memória eram Mário
de Andrade, Paulo Duarte, Sérgio Milliet e José Sarney.
A generosidade é também uma de suas virtudes.
A visita de 1985, sobretudo – e eis o essencial –,
contribuiu certamente para que Claude Lévi-Strauss
retomasse a expressão de suas reminiscências brasileiras, interrompidas em Tristes Trópicos. Nos álbuns
Saudades do Brasil e Saudades de São Paulo, publicados nos últimos anos, ele nos apresenta o Brasil
que viveu e que amou sob o ângulo da fotografia, fotos
tiradas nos anos 30.
Sr. Presidente, peço que o Senado encaminhe
um voto de congratulações ao grande escritor a quem
o Brasil tanto deve. É uma data que também é nossa,
a data de hoje.
Lévi-Strauss produziu uma vasta obra absolutamente inovadora e revolucionária. Sua influência na
evolução das ciências humanas não pode ser superestimada, na medida em que cada nova leitura faz
crescer o apreço dos intelectuais das mais diferentes
áreas por sua obra e sua vida. A obra de Claude LéviStrauss é uma dessas obras de arte que marcam o
homem e dão significado à humanidade. Sua vida é
um presente ao nosso tempo.
E devemos agradecer que tenhamos tido a graça
de viver nos tempos em que viveu Lévi-Strauss, tendo
a oportunidade de testemunhar a sua existência e de
ler a sua obra.
Todas as vezes que vou à França, Sr. Presidente,
visito Lévi-Strauss. É como se visitasse um deus da
literatura. Dele sempre temos muito a aprender, pela
sua vida, pela sua cultura, pela sua sabedoria, pela
sua genialidade.
Sr. Presidente, em duas das vezes em que lancei
livros na França, tive a honra da presença e do prestígio
de Lévi-Strauss. Outra vez, ao ser recebido na Academia
Francesa, ele lá estava para homenagear o Brasil – não
digo os acadêmicos que lá estavam, da Academia Brasileira de Letras, mas para homenagear o Brasil.
É esse homem, esse grande homem, esse homem excepcional da história da humanidade, igual a
Marx, como eu disse, igual a Freud, igual a Einstein,
que hoje temos a felicidade de, juntamente com a
França, homenagear. Hoje é um grande dia de comemorações e, no próximo ano, a França terá grandes
comemorações pelos 100 anos de Lévi-Strauss. Por
isso, quero me associar a essas alegrias e congratularme com o povo francês e com todos nós, intelectuais

NOVEMBRO48505
2008

Sabado 29

de todo o mundo, por presenciarmos os 100 anos de
Claude Lévi-Strauss.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento. Os
Secretários-Executivos João Roberto e João Pedro
vão providenciar os votos de louvor ao escritor Claude Lévi-Strauss.
Nós somos mais felizes no Brasil do que na França, porque nós temos a plena confiança de que, para o
senhor chegar lá, ainda faltam muitos anos. Nós, então,
ainda vamos usufruir da sua presença.
Eu abriria o Livro de Deus para homenagear
Claude Lévi-Strauss e V. Exª. Atentai bem, Exª: está
lá escrito que, àqueles escolhidos, àqueles bem-aventurados, Deus dará longa vida, e que, em todos os
dias da sua vida, eles tenham capacidade de exercer
sua profissão. Este Senado, o Brasil e o mundo ainda precisam de 22 anos de atividades de V. Exª para
chegarmos aos 100 anos do Presidente Sarney. Aí,
estaremos todos nós fazendo esse discurso. E veja a
Bíblia: Deus escolhe os seus ungidos e lhes dará longa vida e, durante essa longa vida, que eles tenham
plenitude no exercício das suas funções.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Ela só
será melhor com a convivência do querido amigo Mão
Santa, ao nosso lado, durante esses anos todos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Um poeta do Maranhão disse: “A vida é combate, que os
fracos abate, e aos fortes, aos bravos, só pode exaltar”.
Esse poeta estava inspirado na vida de José Sarney.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, permita-me dar uma informação rápida?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim,
do Estado do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa,
talvez inspirado um pouco na fala do Senador Geraldo Mesquita Júnior e em V. Exª – ainda estou falando
ao telefone –, quero informar a brilhante iniciativa do
Rio Grande do Sul, que fará vigília na terça-feira. Estão buscando o espaço chamado Dante Barone, onde
cabem em torno de mil pessoas. A orientação será
a seguinte: será feita vigília na terça-feira, acompanhando o Senado, e todos os participantes da vigília
deverão levar algum tipo de alimento para mandar ao
Estado de Santa Catarina, como arroz, feijão, azeite,
enlatados. Para entrar na vigília, o cidadão vai deixar
na porta uma contribuição, que será mandada ao Estado de Santa Catarina.
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Faço um apelo para que, nas dezenas de Câmaras
de Vereadores que também estarão em vigília na próxima terça, seja adotada a mesma iniciativa: quem for
para a vigília leve o que puder! Quem puder dar R$1,00
vai dar R$1,00; quem puder dar R$5,00 vai dar R$5,00.
Podem levar também latas de sardinha, de óleo. Vamos
fazer essa corrente de solidariedade, a favor dos aposentados e a favor do povo de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– É com entusiasmo que ouvimos as palavras desse
grande líder, o Senador Paulo Paim!
Presidente Sarney, Shakespeare disse que não
há bem nem mal, o que vale é a interpretação. Eis aqui
uma medida provisória abençoada. Eu, aliás, há dois
dias, fiz um pronunciamento, dizendo: “Eu vim cedo,
esperando”.
Foram sábios os que escreveram a Constituinte,
que também foi ungida pelo Presidente Sarney, que
foi mais sábio ainda. O Presidente Sarney convocou
os notáveis do País, como Afonso Arinos, para fazer
uma Constituição bela, que eu estudei, a exemplo da
história francesa: Napoleão Bonaparte, ainda hoje, é
respeitado pelo Código Civil.
V. Exª deu essa contribuição. Mas nasceram as
medidas provisórias, polêmicas. Ó benditos constituintes que as colocaram na Constituição! Mas elas foram
feitas para condições de urgência e de relevância, como
essa desgraça que ocorre em Santa Catarina.
Deus me permitiu estar aqui como Presidente
desta sessão e ler a abençoada medida provisória
que nosso querido Presidente Luiz Inácio manda a
esta Casa para socorrer Santa Catarina. Então, nossos aplausos, nossa gratidão e nossa sensibilidade ao
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Presidente da República! Vou lê-la com emoção, pois é
um instrumento do bem neste momento, tem urgência
e relevância. Damos nossos aplausos antecipados.
Presidente Garibaldi, convoque hoje os Senadores, para aprovarmos isso imediatamente. O País, como
jogou flores quando Rui Barbosa fez a lei para libertar
os escravos, que a Princesa Isabel sancionou, jogará
flores pelo fato de aprovarmos isso com urgência.
Às 9 horas de hoje, dia 28, chegou ao Senado
da República a Medida Provisória nº 448. A de nº 446
foi aquela porcaria, pois tratava de “pilantropia”, que
enterramos. Mas essa é bem-vinda! Ó Deus, com sensibilidade, o Presidente Luiz Inácio sobe no conceito.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica que a Medida Provisória
nº 448, de 2008, que “abre crédito extraordinário, em
favor da Presidência da República e dos Ministérios
da Saúde, dos Transportes, da Defesa e da Integração
Nacional, no valor global de R$1.600.000.000,00 (um
bilhão e seiscentos milhões de reais), para os fins que
especifica”, será encaminhada, nos termos do §6º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$1.816.577.877,00 (um bilhão,
oitocentos e dezesseis milhões, quinhentos e setenta
e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais), para os
fins que especifica”, será encaminhada, nos termos
do §6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN,
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, onde poderá receber emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O valor contido na Medida Provisória que acabei de
ler é quase o dinheiro que a Petrobras tirou da Caixa
Econômica, mas é mais justo. Parabéns, Presidente
Luiz Inácio!
Há comunicações a serem feitas pela Presidência.
Passo à leitura de expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.186, DE 2008
Da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sabre a Mensagem nº 190,
de 2006 (nº 526/2006, na origem), do Senhor
Presidente da República, que submete a
apreciação do Senado Federal a escolha
do nome do Senhor Milton Barbosa Cordeiro para exercer o cargo de Diretor-Geral
da Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA).
Relator: Senador Gilberto Goellner
É submetida a apreciação do Senado Federal, nas
termos do art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição
Federal, combinado com o art. 13 da Medida Provisória
nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, a indicação do
Senhor Milton Barbosa Cordeiro para exercer o cargo
de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da
Amazônia (ADA). Trata-se de indicação Presidencial,
feita por meio da Mensagem nº 190, de 2006 (nº 562,
de 2006, na origem).
O citado artigo da Constituição confere ao Senado Federal competência privativa para aprovar,
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por voto secreto e após argüição pública, a escolha
dos titulares de cargos que a lei determinar. O art.
13 da Medida Provisória nº 2.157-5, de 2001, por
sua vez, determina que o Diretor-Geral e os demais
diretores da ADA sejam nomeados pelo Presidente
da República e submetidos à aprovação do Senado Federal.
Atendendo a preceito regimental, a mensagem
veio acompanhada do curriculum vitae do indicado.
A matéria tratada na Mensagem nº 190, de 2006,
perdeu a oportunidade, pois mediante a Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007, foi criada a
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM) e extinta a Agência de Desenvolvimento da
Amazônia (ADA). O art. 18 da mencionada Lei Complementar assim dispõe:
Art. 18. A Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA será extinta na data da publicação do
decreto que estabelecer a estrutura regimental e o
quadro demonstrativo dos cargos em comissão da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
– SUDAM.
A ADA foi extinta em 4 de outubro de 2007, pois
mediante o Decreto nº 6.218, o Poder Executivo aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
da Sudam.
Assim, com a extinção da Agência de Desenvolvimento da Amazônia, a presente Mensagem perdeu
por completo sua oportunidade. Nestes termos, cabe
recomendar a declaração de prejudicialidade da Mensagem nº 190, de 2006, a qual, de acordo com o art.
334 do Regimento Interno do Senado Federal, deverá
ser definitivamente arquivada.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008.
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PARECER Nº 1.187, DE 2008
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Aviso n° 63, de 2008 (n°
368/2008, na origem), do Ministério da Fazenda, referente ao Programa de Emissão
de Títulos e de Administração de Passivos
de Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior.
Relator: Senador Jayme Campos
Relator ad hoc: Senador Gilberto Goellner
I – Relatório
Em conformidade com o disposto no art. 4° da
Resolução n° 20, de 16 de novembro de 2004, do Senado Federal, o Ministro da Fazenda, mediante o Aviso
n° 63, de 2008 (n° 368-MF, de 30 de outubro de 2008,
na origem), informa que, no trimestre encerrado em 30
de setembro de 2008, o Tesouro Nacional não realizou
emissões externas de títulos da República Federativa
do Brasil, na forma prevista no inciso I do art. 1º do
mesmo normativo.
II – Análise
Mediante a Resolução n° 20, de 16 de novembro
de 2004, o Senado Federal autorizou a União a executar
o Programa de Emissão de Títulos e de Administração
de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior. Esse programa compreende operações
de emissões de títulos, com contrapartida em moeda
corrente nacional ou estrangeira, e a administração
de passivos, contemplando operações de compra, de
permuta e outras modalidades de operações, inclusive
com derivativos financeiros.
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Dentre as características das operações de emissão de títulos e de administração de passivos estipuladas no art. 2° da citada Resolução, destacam-se a
fixação de um limite para o montante de emissões, de
até US$75 bilhões ou seu equivalente em outras moedas, colocados de uma só vez ou parceladamente,
a natureza dos títulos, nominativos ou ao portador, e
sua forma de colocação, mediante oferta internacional, com juros e prazos a serem definidos por ocasião
das negociações.
Consoante o art. 4° da referida Resolução, o
Ministro da Fazenda apresentará, em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
em até 30 (trinta) dias corridos após o final de cada
trimestre, relatório da execução do Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, com
as informações que prescreve.
Como não houve emissões no período, não há
necessidade de enviar Relatório, bastando, para atender ao disposto na Resolução nº 20, de 2004, a comunicação tempestiva da ausência de operações, nos
termos do Aviso n° 63, de 2008. Desta forma, esta
Casa fica formalmente informada sobre a execução
do referido programa de gestão da dívida externa. E,
aos membros desta Comissão, cabe tão-somente tomar conhecimento do seu teor.
III – Voto
Diante do exposto, uma vez dada ciência aos
membros desta Comissão, recomendo o arquivamento
do Aviso n° 63, de 2008, do Ministro da Fazenda.
Sala da Comissão, 25 de novembro de 2008.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.186, de 2008,
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que conclui pela prejudicialidade da Mensagem
nº 190, de 2006.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com relação ao Parecer nº 1.187, de 2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, referente ao Aviso
nº 63, de 2008, a Presidência, em observância à sua
conclusão, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aqui, há dois secretários-executivos extraordinários.
Devemos muito a grandeza deste Senado e, principalmente, o fato de essa grandeza chegar ao povo ao
Presidente Sarney. Isto aqui só tem um valor. Como
Cícero dizia “o Senado e o povo de Roma”, hoje, podemos falar “o Senado e o povo do Brasil”. O povo nos
está ouvindo por meio do sistema de comunicação que
o Presidente Sarney passou a esta Casa. Daí eu querer
votar em V. Exª novamente para Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 274, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI dos Bingos, que altera o Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e a
Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, para criminalizar
a exploração de jogos de azar e tornar mais eficiente a
persecução penal nos casos de lavagem de dinheiro.
Ao Projeto foi oferecida uma emenda.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame da emenda.
É a seguinte a emenda apresentada pelo
Senador Eduardo Suplicy:
EMENDA Nº 1 – PLEN
Ao Projeto de Lei do Senado n° 274,
de 2006.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro do 1940 – Código Penal passa a viger acrescido
do seguinte artigo:
Exploração do jogo do azar
Art. 232-A. Estabelecer, promover, explorar e praticar jogo do azar, de origem nacional
ou estrangeira, em lugar público ou acessível
ao público, mediante o pagamento de entrada
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ou sem ele, sem autorização de lei federal, ou
explorar loteria estadual, regulamentada pelos
Decretos-Lei nº 6.259/1944 e nº 204/1967, fora
do território do respectivo estado ou em desconformidade a quantidade e espécie fixada
em lei federal:
Pena – reclusão de um a três anos e
multa.
§ 1° Considera-se jogo de azar todo aquele, eletrônico ou não, em que o ganho ou a
perda dependa exclusiva ou principalmente da
sorte, como também toda atividade que, mediante a distribuição de bilhetes, listas, cupões,
vales, cartelas ou meios análogos, contendo
sinais, símbolos ou figuras de animais, faz depender do sorteio a obtenção do prêmio em
dinheiro ou bens de outra natureza, e as apostas em corridas de cavalos, nos termos da Lei
n° 7.291/1984, realizadas fora de hipódromo
ou de local onde sejam autorizadas.
§ 2° Incorre na mesma pena quem produz, vende ou expõe a venda, tem sob sua
guarda para o fim de venda, põe ou tenta por
em circulação ou transporta bilhete ou meio
análogo do jogo de azar, ou quem fabrica, adquire, vende, fornece, ainda que gratuitamente,
máquina, aparelho, instrumento ou qualquer
artefato destinado ao jogo de azar, ressalvadas
as autorizações provenientes de lei federal.
§ 3° Constitui efeito da condenação a
perda dos móveis e objetos de decoração do
local.
§ 4° A pena é aumentada de um terço
se o agente é funcionário público ou se existe
entre os empregados ou no local pessoa menor de 18 (dezoito) anos.
§ 5° Equiparam-se, para efeitos penais,
o lugar acessível ao público:
a) a casa particular em que se realizam
jogos de azar, quando deles habitualmente
participam pessoas que não sejam da família
de quem a ocupa;
b) o hotel ou casa de habitação coletiva,
a cujos hóspedes e moradores se proporciona
jogos de azar;
c) a sede ou dependência da fundação,
sociedade, associação ou clube recreativo, em
que se realiza jogo de azar;
d) o estabelecimento destinado a exploração de jogo de azar, ainda que dissimulada
essa finalidade;
e) o estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços e de entreteni-
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mento que promova em suas dependências
o jogo de azar em quaisquer das formas ou
meios relacionadas por esta lei.”
Art. 2° A Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998,
passa a viger com as seguintes alterações:
“Art. 1° ................................................. ..
............................................................ ...
IX – crime de exploração do jogo de
azar.
...................................................... (NR)”
“Art. 4° O juiz, de ofício, a requerimento
do Ministério Público, ou representação da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios
suficientes de crime definido no art. 1° desta
Lei poderá decretar a qualquer tempo:
I – a apreensão ou o seqüestro de bens,
direitos ou valores do acusado, obtidos do
forma ilícita, ainda que transferidos ou mantidos em nome de terceiros ou agregados ao
patrimônio legalmente constituído, até o valor
total estimado envolvido na prática criminosa
ou do produto e dos rendimentos auferidos,
procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144
do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro do
1941 – Código de Processo Penal;
II – a indisponibilidade total ou parcial dos
bens do acusado ou de terceiro, que deverá
abranger a estimativa integral dos valores envolvidos na prática criminosa, assegurando, no
mínimo, na impossibilidade dessa estimativa,
o completo ressarcimento do dano causado
ao erário público.
§ 1° .................................................... ...
§ 2° O juiz determinará a liberação dos
bens, direitos valores apreendidos, seqüestrados ou declarados indisponíveis quando
comprovada a licitude de sua origem.
§ 3° Nenhum pedido de restituição ou de
disponibilidade será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o
juiz determinar a prática de atos necessários a
conservação de bens, direitos ou valores.
§ 4° A ordem de prisão de pessoas, de apreensão, seqüestro ou indisponibilidade de bens,
direitos ou valores, poderá ser suspenso pelo juiz,
ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações
ou quando se tornarem desnecessárias.
§ 5° A medida que trata o inciso II do
caput deste artigo será levantada no caso de
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absolvição ou de extinção da punibilidade por
decisão transitada em julgado.
§ 6° Enquanto pendente decisão de extradição, o Supremo Tribunal Federal decretará
a medida prevista no inciso II do caput deste
artigo. (NR)”
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A aprovação do texto na forma anteriormente
proposta criará um ambiente favorável a legitimação
da exploração dos mais variados jogos à margem do
controle do Estado.
Em virtude do exposto, apresentamos, em anexo, sugestão de texto Substitutivo ao Projeto, a qual
abrange todas as modalidades atualmente enquadradas
pelo Decreto-Lei nº 3.688/1941 - Lei das Contravenções Penais, coma contribuição para o aprimoramento
da proposta em questão e, conseqüentemente, para a
efetividade de sua aplicação.
Sala das Sessões, de novembro de 2008. –
Senador Eduardo Suplicy
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 196, de 2008, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, comunicando a aprovação em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 141,
de 2007; 213, 218, 225, 226, 233, 239, 250 e 255, de
2008, cujos pareceres foram lidos anteriormente.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
OF. 196/2008 – CCT
Brasília, 26 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, em caráter
terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nº 141, de
2007 e 213, 218, 225, 226, 233, 239, 250, 255 de 2008.
Atenciosamente, Senador Wellington Salgado
de Oliveira, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa requerimento que passo a ler:
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.560, DE 2008
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, que o Senado Federal, através do seu Plenário, manifeste seu voto de congratulações ao grande
pensador francês Claude Lévi-Strauss, pela passagem
do seu 100° aniversário de nascimento, que ocorre
nesta data.
Justificação
São raras as pessoas que se projetam além da
sua época, rompendo as fronteiras da história. Claude
Lévi-Strauss, sem sombra de dúvida, teve nas ciências
humanas um impacto do mesmo nível de Marx, na
economia, de Freud, de Darwin, equivalente nas ciências exatas a Einstein e a Newton. Para ele, o Collège
de France criou a cadeira de Antropologia Social. Em
qualquer lugar do mundo, ele é reverenciado, estudado e admirado.
Também nós, brasileiros, temos muitos motivos
para saudar Lévi-Strauss. Desde 1935, o Brasil tornouse o palco da sua descoberta fundamental: a de que
o homem constrói sua cultura, como sua linguagem,
em estruturas básicas que independem de nossa visão
ocidental de progresso. Em 2005, em entrevista ao Le
Monde, Lévi-Strauss disse: O Brasil representa a experiência mais importante da minha vida.
Abrindo este livro de uma beleza que cativa todos as leitores, que é Tristes Trópicos, Lévi-Strauss
diz que detesta as narrativas de viagem, mas sente
necessidade de contar como aconteceu o processo
que o levaria a compreender mais profundamente o
ser humano, abolindo, de uma vez por todas, a idéia
de que os valores humanos são melhores em algumas
sociedades, abolindo toda e qualquer base para o racismo. Não foi o Brasil que lhe abriu as portas para a
descoberta, mas foi no Brasil que ela se deu. O Brasil
ficou associado ao trabalho científico excepcional do
grande mestre e membro da Academia Francesa, na
medida em que constituiu o laboratório para as pesquisas de campo que iriam lastrear as suas reflexões
e análises na área da Antropologia Social.
O livro está cheio de observações sobre o Brasil,
da mais aguda compreensão do nosso País. Tornouse um livro necessário para se entender o nosso País.
Ele conta a expedição memorável que empreendeu ao
Brasil Central em 1937, a fim de encontrar e observar
as comunidades indígenas, a substância viva de suas
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formulações conceituais ao mesmo tempo de humanista e de cientista social.
Em recente entrevista, ele conta que Tristes Trópicos era o título de um romance que ele começou
a escrever quando voltou a França, do qual chegou a
escrever cerca de trinta capítulos. A identidade entre as
duas obras era que “tanto nos trópicos vazios da America do Sul – diz ele – quanto dos trópicos abarrotados
da Ásia do Sul, onde estive alguns anos depois, eu tive,
por razões diversas, a mesma sensação de tristeza”.
Daí o título do seu livro Tristes Trópicos.
Lévi-Strauss foi também um dos primeiros a denunciar os riscos da poluição. Dava ao conceito uma
grande amplitude, e, infelizmente, foi um profeta dos
50 anos que passaram desde Tristes Trópicos e do
que se passa hoje, na destruição da natureza e na
destruição da diferença e do diferente. Foi ele que,
em primeiro lugar, disse que o homem era o maior
destruidor da terra.
A saga intelectual de Claude Lévi-Strauss no
Brasil começou em 1935, quando ele, então jovem
professor de Sociologia, aqui chegou, no quadro da
missão universitária francesa, para emprestar sua
contribuição, fecunda e inestimável, a fundação da
Universidade de São Paulo. Em seus livros, considera
o advento da USP como um dos atos fundadores da
modernização do Brasil.
Regressando à Europa em 1939 e exilando-se
pouco depois nos Estados Unidos por causa da Guerra
e da ocupação nazista da França, o Professor Claude
Lévi-Strauss passou anos praticamente sem contato
com o Brasil. Depois da Guerra, já em Paris, em meio
as suas intensas atividades universitárias e a produção de sua obra monumental, pouco a pouco, retomou os vínculos com o nosso País, por intermédio
de antigos alunos e dos amigos que deixou em São
Paulo. E, assim, foi adiando o reencontro direto com
o nosso País.
Em 1982, ele afirmava numa entrevista ao jornal
O Estado de S.Paulo, do qual foi colaborador durante sua permanência na USP: “Uma viagem ao Brasil,
agora, era o que me poderia acontecer de melhor, mas
não para fazer conferência ou entregar-me a recordações nostálgicas naqueles itinerários por mim percorridos e descritos em Tristes Trópicos”. Três anos
depois dessa entrevista, em 1985, como Presidente
da República, tive a honra inigualável de receber o
Professor Claude Lévi-Strauss na sua volta ao Brasil,
do qual se ausentara por quase meio século. Integrava
a comitiva oficial do Presidente Mitterrand, que então
visitava o Brasil. Posso dizer que esse encontro com
a mais alta expressão intelectual da França, um dos
maiores intelectuais do mundo de todos os tempos, a
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referência maior da antropologia neste século, foi um
momento de grande emoção para mim, como Presidente da República.
A visita de 1985 contribuiu certamente para que
Claude Lévi-Strauss retornasse a expressão de suas
reminiscências brasileiras, interrompidas em Tristes
Trópicos. Nos álbuns Saudades do Brasil e Saudades de São Paulo, publicados nos últimos anos, ele
nos apresenta o Brasil que viveu e que amou sob o
ângulo da fotografia, fotos tiradas nos anos 30.
Lévi-Strauss produziu uma vasta obra absolutamente inovadora e revolucionária, que influenciou a
evolução das ciências humanas. Cada nova leitura faz
crescer o apreço dos intelectuais das mais diferentes
áreas por sua obra e sua vida. A obra de Claude LéviStrauss e uma dessas obras de arte que marcam o
homem e dão significado a humanidade. Sua vida é
um presente ao nosso tempo.
É esse grande homem, esse homem excepcional
da história da humanidade, que hoje temos a felicidade
de homenagear, juntamente com a França. Dele sempre temos muito a aprender, pela sua vida, cultura, sabedoria e genialidade. Devemos agradecer, portanto,
por termos tido a graça de viver nos tempos em que
viveu Lévi-Strauss, de testemunhar a sua existência
e de ler a sua obra.
No próximo ano, a França promoverá grandes
comemorações pelos 100 anos de Lévi-Strauss. Por
isso quero me associar a essas alegrias e congratularme com o povo francês e com os intelectuais de todo
o mundo, por presenciarmos os 100 anos de Claude
Lévi-Strauss.
Por isso, Sr. Presidente, peço que o Senado encaminhe voto de congratulações ao grande escritor,
a quem o Brasil tanto deve. Também é nossa a data
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará o voto de congratulações
solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
Senador Gilvam Borges ainda quer usar a palavra?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Não,
Sr. Presidente. V. Exª pode encerrar a sessão.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, antes de V. Exª encerrar a sessão, eu queria
usar da palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tem a palavra o Senador Paulo Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pensei que o
Senador Gilvam fosse falar. Estou esperando um informe, Sr. Presidente, que eu faria questão que chegasse
às mãos de V. Exª, sobre a mobilização em São Paulo,
no próximo dia 5, mais precisamente na Baixada Santista, onde mais de 90 entidades sindicais farão uma
paralisação simbólica de duas horas na cidade, a favor
das decisões tomadas no Senado em relação aos aposentados e já em solidariedade à manifestação que a
Câmara, com certeza, fará quanto a essa questão. Ao
mesmo tempo, deixam claro que apóiam essa decisão
anunciada pelo próprio Presidente Lula de estabelecer
um processo de negociação, para que se acabe com
o fator previdenciário e se garanta o reajuste dos aposentados e dos pensionistas acima do reajuste dado
até o momento, que é somente o da inflação.
Informo ainda, neste plantão que estamos fazendo aqui, que a Câmara de Vereadores de Santo
André estará em vigília, no dia 2, juntamente com o
Senado, bem como a de Piracicaba, a de Limeira, a
de Jundiaí. Em Porto Alegre, a vigília será feita na
Assembléia Legislativa. A Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas (Cobap) e todas as suas
federações estão trabalhando nesse sentido, como
também as associações. Fiz contato, ainda ontem,
com as centrais sindicais, que se mobilizarão também
no mesmo sentido.
Entendo, Sr. Presidente, que essa é uma vigília
cívica. Digo sempre: não é contra ninguém, mas na
linha de construirmos, negociando com o Executivo,
uma política definitiva.
Quero aproveitar o prestígio da presença do Presidente Sarney, que sempre caminhou conosco na busca
de alternativa, de negociações, para que os trabalhadores, aposentados e pensionistas melhorassem sua
qualidade de vida, para dizer que estou convencido de
que vamos construir um entendimento.
Presidente Sarney, ontem, eu disse – aproveito
o momento em V. Exª está aqui – que não vejo problema algum se a decisão for a de rejeitar os três projetos que defendemos e aprovamos, desde que a gente
construa um substitutivo que atenda aos interesses
dos aposentados e dos trabalhadores, para que se
acabe com o fator previdenciário e para que haja uma
política de reposição dos benefícios dos aposentados
acima da inflação. O que acontece hoje, infelizmente,
faz com que a gente tenha de dizer que quem se apo-
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sentou com cinco salários está ganhando três salários
e quem se aposentou com três salários está ganhando um salário.
É isso que os aposentados querem. É isso que
os trabalhadores querem. Ninguém está preocupado
com a paternidade dos projetos. Que fique bem claro que ninguém está preocupado com isso! Se existe
paternidade, esta é do Senado, não deste Senador,
porque os aprovamos por unanimidade e assumimos
a responsabilidade.
Permita-me, Presidente Sarney, dizer que tenho
uma dívida para com o projeto de V. Exª. Há muitos
anos, há dez ou doze anos, a primeira política de cotas aprovada neste País foi de iniciativa de V. Exª. Foi
aprovada no Senado, foi para a Câmara. Quando ela
chegou à Câmara, conversei com o Presidente da
época, que disse: “Não há problema nenhum, Paim,
desde que vocês aprovem”. Eu a inseri no Estatuto da
Igualdade Racial. Mas sabe o que devíamos ter feito,
Presidente Sarney? Devíamos ter aprovado sua proposta na íntegra, pois ela já estaria em vigor há dez
anos, no mínimo, e devíamos ter continuado o debate
do Estatuto. Numa atitude de grandeza, o Presidente
Sarney, na época, disse: “Não, tudo bem. Se o Estatuto vai ser aprovado, coloca-se a proposta aí dentro,
e vamos continuar torcendo para o Estatuto ser aprovado com rapidez”.
Então, eu diria, Presidente Sarney, que hoje existe
um projeto aprovado na Câmara, que está no Senado
e do qual serei Relator – já fui indicado pelo Senador
Cristovam. Trata-se de uma política que faz uma mistura positiva da questão da discriminação com a da cota
social, que seguia a linha do seu projeto. Quando eu
fizer o relatório, renderei homenagens a V. Exª. V. Exª,
há muitos anos, tem dito que a cota não é uma política
permanente, é uma política transitória. Digo: oxalá a
gente não tenha de esperar dez, vinte, trinta anos para
dizer que não precisamos mais de cotas!
Fiz esse registro, no meu entendimento mais do
que justo, recapitulando somente a História. Tenho a
certeza de que o Senado vai aprovar esse projeto que
veio da Câmara, que é a origem de tudo isso. Eu pensava, ontem à noite, que ele tem uma sigla em cima:
o “S” de Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Paim, muito oportuno lembrar o Presidente Sarney.
Feliz do Presidente Luiz Inácio, Presidente Sarney,
que não precisa buscar exemplo na história de outros
países. V. Exª deu o maior exemplo de sensibilidade
aos velhos com aquela lei que fez, garantindo-lhes o
lar, a habitação, a residência, em quaisquer acidentes
econômicos, durante a velhice. Os bancos tomavam,
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ocupavam as casas dos velhinhos e, hoje, eles repousam tranqüilos, graças à experiência de V. Exª.
Essa luta, hoje, é liderada pelo Paim. Ele se
comporta como Winston Churchill, que, na luta contra
a truculência de Hitler e Mussolini, disse: “Não tenho
nada a oferecer-vos senão sangue, trabalho, suor e
lágrimas...” Mas ele foi mais adiante, Paim: “Só tem
um sentido nessa luta: a vitória”. É resgatar, devolver
o salário que é devido aos velhinhos aposentados.
Para terminar, tenho um convite pessoal do Piauí,
e o Piauí é a minha grandeza. Assim como o Presidente Sarney fala de Pinheiro, São Luís e do Maranhão
dele, eu falo do Piauí:
O Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, Desembargador Raimundo
Nonato da Costa Alencar, tem a honra de convidar Vossa Excelência e família para a Sessão
Solene de Posse do Excelentíssimo Juiz de
Direito José James Gomes Pereira, no cargo
de Desembargador.
Será hoje, às 19 horas, no Auditório do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí.
O Paim quer falar e já lhe concederei a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É que
chegou o documento neste momento e é um documento importante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Minha emoção é grande, porque se trata de um jurista
que nasceu na Parnaíba.
Eu falo como Sêneca, que não nasceu nem em
Atenas, nem na Esparta grandiosa, e disse: “Não é uma
pequena cidade, é a minha cidade”. Então, Parnaíba é
berço. Parnaíba, amada pelo Presidente Sarney, teve
grandes juristas: Evandro Lins e Silva; Reginaldo Furtado, Conselheiro da OAB; Humberto Telles, o maior
criminalista deste País; Cláudio Santos, que fez carreira jurídica no Ceará e no Tribunal de Justiça. E, agora,
seu filho José James Gomes é Desembargador.
A eles, os nossos cumprimentos e parabéns.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Concedo a palavra ao Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, chegaram-me dois documentos que eu tenho de ler, porque
têm tudo a ver com esse trabalho de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Um aparte ligeiro.
Presidente Sarney, Presidente Sarney, a coisa
mais bonita que eu vi aqui... Eu pensei que eu não ia
mais dar plantão, porque eu dei muitos, como estu-
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dante de Medicina, em pronto-socorro. Era parto em
maternidade... Mas, aí, ele inventou esse plantão aqui.
E a cena mais bonita que eu vi foi a do amor: Pedro
Simon namorando Ivete, sua esposa, de mãos dadas,
na vigília.
Convido V. Exª, símbolo de amor, para trazer a
encantadora ex-Primeira-Dama, Dona Marly, e aderir
à vigília convocada pelo Paim. V. Exª está muito jovem
e Dona Marly também. Dá para namorar ali, como
Pedro Simon.
Concedo a palavra ao Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, eu perguntei às duas repórteres e elas me
disseram: “Não, pode dizer”. Aqui, falo em nome das
repórteres Aparecida Ferreira e Gabriela Speziali. E
elas me disseram que a Rádio Itatiaia, Senador Mão
Santo, orientou suas repórteres, em Brasília, a dar
todo apoio a essa luta em benefício dos aposentados
e pensionistas. É prioridade.
Eu dou esse exemplo, mas sei que centenas de
rádios, neste País, estão fazendo esse mesmo movimento, porque entenderam que é só uma questão
de justiça e que a proposta do Senado é na busca do
entendimento com a Câmara e o Executivo.
Permitam-me ler o documento que chegou, agora, da Associação dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas, Siderúrgicos, Metalúrgicos e Outras
Categorias de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande e Litoral Paulista; da Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos; e da
União de Entidades de Aposentados, Pensionistas e
Idosos da Região Metropolitana da Baixada Santista
e Litoral Paulista:
Santos, 26 de novembro de 2008.
Exmº Sr. Senador [...] Paulo Paim [e outros Senadores que estão nessa jornada]
Conforme entendimento mantido com V.
Exª, em 25 do corrente, vimos através da presente convidá-lo a participar do grande Ato Público que será precedido de parada de 2 horas
na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Eles estão comunicando que haverá não uma
greve, mas uma parada simbólica em toda a cidade,
num período de duas horas, no próximo dia 5. Às 16
horas, haverá um grande evento público na Praça
Mauá. Eles estão convidando todos nós para estarmos lá com eles:
Esperamos contar com vossas presenças, os despedimos renovando protestos de
elevada estima e consideração.
Antônio Carlos Domingues da Costa
(Presidente)
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É um gesto: no dia 5, eles vão parar a cidade por
duas horas e, nesse período em que a cidade ficará
parada, o comércio vai fechar, as fábricas vão fechar
e eles farão, então, esse grande evento. E fazem quase um apelo para que estejamos lá, dia 5. Disse-lhes
que conversaria com V. Exªs – naturalmente todos
temos nossas agendas – para ver da possibilidade
de estarmos lá e prestigiarmos esse gesto belíssimo,
um gesto de solidariedade, um gesto que a cidade de
Santos está fazendo com um único objetivo: sensibilizar a todos para que os projetos do fim do fator e da
recomposição dos benefícios dos aposentados – esses são os dois eixos – sejam aprovados também na
Câmara dos Deputados.
Meus cumprimentos à cidade de Santos.
Sr. Presidente, sei que em outras cidades paulistas está acontecendo o mesmo movimento. Em outros
Estados, não nego, está acontecendo o mesmo movimento. Então, teremos, aqui, uma grande vigília no
dia 2 – os Deputados já confirmaram suas presenças;
o próprio Deputado Pepe virá aqui também, que é o
Relator do projeto do fim do fator, e o Deputado Germano Bonow –, enfim, teremos a presença de vários
Deputados, que já confirmaram.
Meus parabéns a todos; meus parabéns à Cobap,
que está fazendo esse movimento em âmbito nacional,
às centrais sindicais e às confederações, que se comprometeram comigo que aqui estarão no dia 2.
Era esse o informe.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Quero dizer que recebi comunicado de Vereadores
da Câmara Municipal de Picos – Picos é a São Paulo
do Piauí; é a cidade onde mais se trabalha, onde mais
se produz – que também manifestaram solidariedade
à nossa campanha.
Para os que nos ouvem pelo sistema de comunicação, quero dizer que este é o Senado. Há pouco, aplaudimos o Presidente da República por enviar
medida provisória em socorro de nossos irmãos de
Santa Catarina.
Ontem, Geraldo Mesquita, este bravo e firme
Senador, aplaudia Sua Excelência o Presidente da
República por haver sancionado leis antipedofilia – vitória da CPI da Pedofilia, presidida pelo nosso Senador Magno Malta –, externando votos pela grandeza
do Presidente da República.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, aproveito o ensejo
para registrar também que lá, na Assembléia Legislativa, do meu querido Estado, tanto a Deputada Antônia
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Sales quanto a Deputada Idalina Onofre expressaram,
em pronunciamentos, ainda nesta semana, solidariedade ao movimento inaugurado aqui no Senado em
prol dos aposentados, dos pensionistas e dos futuros
aposentados. Faço este registro porque achei bastante
interessante a adesão das Deputadas Antônia Sales
e Idalina Onofre.
Senador Paulo Paim, quero, também, em retribuição ao convite que está sendo feito a todos nós
pelos companheiros de Santos, convidá-los para todos, ou alguns de seus representantes, estarem aqui
conosco no dia 2, quando teremos mais uma vigília,
ocasião em que poderemos conversar acerca da possibilidade de alguns de nós estarmos presentes nessa
mobilização do dia 5. Em nome de V. Exª, convido os
companheiros de Santos para estarem aqui conosco
nessa vigília, e que nos provoquem e nos procurem
para que possamos tratar da possibilidade de alguns
de nós estarmos lá no dia 5.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Geraldo Mesquita
Júnior, quero fazer coro a sua fala, que, neste momento, nesta sexta-feira pela manhã, pela audiência da TV
Senado – que é uma grande audiência –, da Rádio Senado, de todo o sistema de comunicação – agência,
do jornal – sirva também de chamamento aos meus
amigos e às minhas amigas de Santos – sei que aqui
eles terão representantes, eles vão mandar ônibus para
cá –, para, aqui, conversarmos sobre a possibilidade
de, ou estarmos lá no dia 5, ou, quem sabe, aqui estaremos, neste Plenário, dia 5, para dar repercussão ao
movimento que eles farão na baixada santista.
Sr. Presidente, chegou até mim o documento de
apoiamento que eu havia falado, o qual passo a ler, de
iniciativa do Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Os Senadores e as Senadoras da República, signatários deste documento, apóiam o
nobre Senador, Professor Cristovam Buarque,
hoje Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esportes do Senado Federal, para
ocupar o cargo de Diretor Geral da Unesco,
em gabinete situado em Paris, com o objetivo
de garantir mais uma presença do Brasil em
um segmento técnico, político e científico, com
dimensão de comando internacional.
Começaremos o abaixo-assinado neste momento, simbolicamente – vamos, naturalmente, procurar
todos os Senadores –, e o remeteremos ao Presidente
Lula, que está sensível a essa caminhada em defesa
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do fim do fator e dos aposentados, para que ele também fortaleça a idéia de termos o Senador Cristovam,
que dedicou sua vida à educação – mesmo na vigília,
oportunidade em que ele foi à tribuna defender os aposentados, ele não deixou de vincular o tema à questão
dessa verdadeira revolução, como ele diz, que é o investimento na educação –, ocupando aquele cargo.
Termino, Sr. Presidente – estou aberto ao debate,
dentro do possível – dizendo que estou mais do que convencido, pela consistência dos documentos que recebo,
inclusive de economistas de renome, que pedem-me
até que eu provoque um debate aqui, caso ainda haja
alguma dúvida sobre a importância de injetar dinheiro
na conta – aí, Senador Gilvam – dos aposentados e
pensionistas, dando-lhes o que eles têm de direito, e o
que se deixou de pagar. Só isso. Esse é um dinheiro direto que vai fortalecer a própria economia interna. Com
certeza, eles usarão o dinheiro para comprar remédio,
comprar alimentação, pagar suas dívidas e aluguel, o
que, naturalmente, vai gerar mais emprego.
Por isso, Senador Mão Santa, quero reafirmar essa
nossa disposição de, na terça-feira, fazermos, aqui, o
que chamo de um ato simbólico, encaminhando à mão
dos Deputados os projetos aprovados na Casa, que já
estão lá, mas que fique claro: o Senado não vai se omitir.
Vamos entregar a eles, e vamos deixar bem claro que
continuaremos, dentro do limite de nossas forças, contribuindo para a grande mobilização, em nível nacional,
pelo fim do fator e pela garantia de um reajuste decente
aos aposentados e também aos pensionistas.
Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Queríamos nos associar e assinar, como Senador da
República, este documento, que reivindica ao Presidente Luiz Inácio a indicação do nosso Senador Cristovam
Buarque, símbolo da educação no Brasil.
Como Padre Antônio Vieira dizia, “um bem nunca vem só; vem acompanhado de outro bem”, esse
outro bem seria a presença de mais um Senador do
PT, crescendo esta Bancada, e não é um Senador
desconhecido, que daria um salto no escuro, mas um
Senador que já passou por aqui e teve o melhor comportamento. Daria só um quadro: já passaram muitos
suplentes durante a minha presença nesses seis anos,
mas só um foi homenageado com banquete de despedida: o Eurípedes.
Então, era a oportunidade de o Presidente da
República resgatar e se aproximar da educação, mandando para a Unesco esse símbolo da educação do
Brasil, que, hoje, é o Professor Cristovam Buarque,
para fortalecer a Bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à

790

Novembro de 2008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I, § 2º do art. 210 do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR GERSON CAMATA (PMDB – ES Sem apanhamento taquigráfico.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “o povo reina sobre o mundo político americano
como Deus sobre o universo. É ele a causa e o fim de
todas as coisas, tudo sai do seu seio, e tudo se absorve
nele”. Já no princípio do século 19, esse foi o aspecto
que mais impressionou o jovem jurista francês Alexis de
Tocqueville, em sua viagem aos Estados Unidos, então
um país ainda em formação. Foi depois dessa viagem
que Tocqueville escreveu a obra que até os dias atuais
é considerada a melhor descrição do sistema político
norte-americano, A Democracia na América.
Hoje a nação mais próspera da história da humanidade, os Estados Unidos acabam de dar uma nova
lição de democracia ao mundo. Passadas pouco mais de
cinco décadas da decisão da Suprema Corte que determinou o fim da segregação racial em escolas públicas,
e decorridos 44 anos da assinatura da Lei dos Direitos
Civis, que transformou qualquer tipo de discriminação
racial em crime, seus cidadãos derrubaram definitivamente a última barreira racial que restava no país.
Os norte-americanos elegeram como seu presidente o filho de uma mulher branca e um homem negro,
que viveu boa parte de sua infância no Exterior. Barack
Hussein Obama é o representante de uma minoria que
até pouco tempo vivia sob opressão, um americano da
classe média, e sua escolha tem um significado histórico de dimensão extraordinária. Como disse o próprio
candidato, em seu discurso após a vitória, “se existe
alguém que ainda duvida que os Estados Unidos são o
país em que tudo é possível, se alguém ainda questiona o poder da democracia americana”, essas dúvidas
foram sepultadas pelo resultado das eleições.
É um momento de euforia e celebração, mas também de preocupações sem conta. O novo presidente
assumirá o cargo, em janeiro, tendo à frente desafios
gigantescos. Eles rivalizam com aqueles enfrentados
por Franklin Roosevelt, que chegou a Washington
quando a Grande Depressão dos anos 30 espalhava
a ruína pelo país.
Barack Obama, como Roosevelt, precisará agir
rápido e provar sua competência para restaurar a confiança da população, destruída pela grave crise financeira que causou estragos consideráveis no sistema
bancário. É uma crise que está longe de acabar. Só este
ano desapareceram 800 mil empregos, e a previsão é
de que o desemprego chegue a 7 por cento em janeiro,
um índice assustador para os padrões do país.
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Já são milhões os americanos que, sem condições
de pagar as prestações, tiveram suas casas retomadas
pelos financiadores, e outros milhões devem perdê-las
também por não terem como saldar suas dívidas. Em
resumo, desapareceu a confiança no presente, e predomina entre a população o pressentimento de que o
futuro nada reserva de bom.
Para complicar ainda mais a situação, o novo
presidente herdará um déficit no orçamento que, por
enquanto, é de US$455 bilhões, mas poderá atingir
US$1 trilhão no ano que vem, acrescido do pacote
destinado a resgatar o sistema financeiro e de medidas para reavivar a economia.
Na área de política externa, as dificuldades também são de grande porte, a começar pelos conflitos
no Iraque e no Afeganistão, sem falar na permanente
ameaça do terrorismo. O presidente terá diante de si um
país mergulhado em profunda crise – e não é apenas
a crise financeira, mas também de crença. Pesquisas
mostram que 9 entre 10 americanos acham que a nação está no caminho errado, em todos os sentidos.
Caberá a Obama restaurar o ânimo de seus compatriotas, renovar esperanças e evitar, com medidas
concretas, uma recessão que poderá ter conseqüências
ainda mais catastróficas. Os americanos deram-lhe um
claro mandato para mudar o país. “Mudança” foi a palavra-chave, o lema de sua campanha. Em janeiro, chegará
a hora de Barack Obama provar que pode fazer desse
lema mais que um slogan eleitoral – que tem condições
e competência para transformá-lo em realidade.
O segundo assunto que trago à tribuna, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que a Estratégia
Nacional de Defesa, proposta pelos Ministros da Defesa e Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
foi entregue ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República no dia 5 de setembro último.
O Presidente da República decidiu discuti-la inicialmente com o seu ministério e, com isto, receber
sugestões que a tornem abrangente. É a fase em que
se encontra.
Após isso, o Presidente da República convocará
o Conselho de Defesa Nacional para apreciar o citado
documento. A reunião do Conselho está prevista, tentativamente, para 3 de novembro vindouro.
A Estratégia Nacional de Defesa proposta representa um radical avanço no pensamento de defesa
brasileiro.
Trata-se de um plano estratégico que, muito mais
de que quantificar meios e financiar as Forças Armadas,
propõe transformá-las, em prol de uma nova postura
da defesa no País.
O plano parte de pressupostos básicos, com
destaque para a tradição pacífica do povo brasileiro e
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o laço indissolúvel entre estratégia de defesa e estratégia de desenvolvimento.
Está organizado em torno de três vertentes:
– a organização e a orientação das Forças Armadas
e o papel dos três setores fundamentais: o nuclear, o cibernético e o espacial;
– a reconstrução da indústria nacional de defesa e a
prioridade para o desenvolvimento e independência tecnológicos;
– a composição dos recursos humanos das Forças Armadas e o papel do Serviço Militar Obrigatório.
– Como diretrizes relevantes da Estratégia Nacional de
Defesa, podem ser destacadas, dentre outras:
– a valorização do trinômio monitoramento, mobilidade e presença na concepção de emprego dos
recursos de defesa;
– a organização do potencial estratégico em torno de
capacidades, e não em função de inimigos que
não possuímos;
– o reposicionamento das Forças Armadas, em função de nossas preocupações maiores com o
norte, com o oeste e com nossas águas jurisdicionais;
– uma nova postura de direção no Ministério da Defesa, inclusive no que respeita às decisões de
compra de material de defesa;
– a crescente aproximação e integração sul-americana,
com a valorização do Conselho Sul-Americano
de Defesa;
– uma nova sistemática nas aquisições de material de
defesa no exterior, substituindo a simples compra pela parceria estratégica, com indispensável
participação no desenvolvimento e produção
de componentes dos materiais, até a completa
transferência de tecnologia;
– a redefinição das tarefas clássicas da Marinha, com
a valorização da negação do uso do mar e conseqüente prioridade aos submarinos, inicialmente
de propulsão elétrica e, em segundo momento,
nuclear; e aos navios de propósitos múltiplos e
navios-patrulha;
– a maximização das características de versatilidade
e elasticidade nas forças terrestres, decorrendo,
daí, prioridades para o aumento da mobilidade
tática e estratégica das forças, a concentração
das reservas estratégicas no centro do país e a
exigência de um sistema de monitoramento integrado da terra, do mar e do ar, com a mínima
dependência tecnológica estrangeira;
– a valorização da Força Aérea, em um contexto de
renovação integrada das aeronaves de caça por
modelo único, fortalecimento do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro e dotação de meios de
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transporte aéreo adequados às necessidades de
concentração estratégica da Força Terrestre.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Vou encerrar a presente sessão, antes, porém, assino o
documento de solicitação. Aliás, tudo o que o Senador
Geraldo Mesquita Júnior traz eu assinar eu assino.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta sessão
não-deliberativa, de sexta-feira, dia 28 de novembro
de 2008, iniciada às 9 horas.
Está encerrada a sessão do Senado Federal da
República do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 49
minutos.)

792
Dezembro de 2008

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
2ª Sessão Legislativa Ordinária da
53ª Legislatura -2008

Resenha Mensal
(269, II, do RISF)
(Período de 1º a 30/11/2008)

NOVEMBRO
Terça-feira 2 2008
11

NOVEMBRO
20082
12 Terça-feira

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

793
Dezembro de 2008

A - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL – SESSÕES PLENÁRIAS
(1º a 30 DE NOVEMBRO DE 2008)
Deliberativas Ordinária

11

Não Deliberativas
Deliberativas Extraordinárias
Especiais
Total de sessões realizadas
Sessões não realizadas

8
1
3
23
0

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(1º a 30 de novembro de 2008)
MATÉRIAS APROVADAS (ITENS I A XI) ......................................................................................................91
I – Medidas Provisórias aprovadas....................................................................... 6
1 – Aprovadas, na forma de Projeto de Lei de Conversão apresentado pela Câmara dos
Deputados, e enviadas à sanção ........................................................... 2
2 – Aprovadas na íntegra e enviadas à promulgação .................... 2
3 – Aprovadas, na forma de Projeto de Lei de Conversão, com emendas, e devolvidas à Câmara dos
Deputados............................................................................................. 2
II - Projetos aprovados e enviados à sanção ........................................................ 1
1 – Em decisão terminativa ........................................................ 1
1.1 – Da Câmara dos Deputados................. 1
III – Proposições aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados.................. 18
1 – Em decisão terminativa ..................................................... 18
1.1 – Do Senado Federal ........................... 18
IV - Proposições aprovadas e enviadas à promulgação ...................................... 9
1 – Concessões de telecomunicações ................................................... 9
V – Escolha de Autoridades................................................................................... 1

794
Dezembro de 2008

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
Terça-feira 2 2008
13

VI – Requerimentos de Homenagem de Pesar .................................................... 4
VII – Requerimentos de Sessões Especiais e Homenagens no Período do
Expediente..................................................................................................... 6
VIII – Requerimentos de Informações aprovados pela Mesa .......................... 12
IX – Requerimentos de tramitação conjunta aprovados pela Mesa................ 24
X – Requerimentos de criação/alteração de Comissão Temporária.................. 2
XI – Requerimentos Diversos................................................................................ 8
1. Aprovados pela Mesa ....................................................... 8

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO (ITENS XII A XV) ...................................................................................6
XII - Matérias rejeitadas .........................................................................................2
XIII - Matéria prejudicada ..................................................................................... 1
XIV - Matéria retirada pelo autor.......................................................................... 1
XV – Requerimentos de Informação rejeitados pela Mesa .................................. 2

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS (ITENS I A XV) ..................................................... 97

Requerimentos de Licença e Desempenho de Missões....................................................................98
Requerimentos de Prorrogação de Comissão Parlamentar de Inquérito .......................................1

NOVEMBRO
20082
14 Terça-feira

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

795
Dezembro de 2008

SUMÁRIO CONSOLIDADO DO PERÍODO DE
6 DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2008
SENADO FEDERAL – SESSÕES PLENÁRIAS

(6 fevereiro a 30 de novembro de 2008)
Deliberativas Ordinária

94

Não Deliberativas
Deliberativas Extraordinárias
Especiais
Total de sessões realizadas
Sessões não realizadas

93
10
29
226
6

MATÉRIAS APROVADAS (ITENS I A XIII) ...............................................................................................1.125
I – Medidas Provisórias aprovadas..................................................................... 40
1 – Aprovadas, na forma de Projeto de Lei de Conversão apresentado pela Câmara dos Deputados,
e enviadas à sanção ............................................................................ 19
2 – Aprovadas na íntegra e enviadas à promulgação .................. 14
3 – Aprovadas, na forma de Projeto de Lei de Conversão, com emendas, e devolvidas à Câmara dos
Deputados............................................................................................. 7
II - Projetos aprovados e enviados à sanção ...................................................... 59
III – Proposições aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados................ 156
1 – Por decisão do Plenário ..................................................... 33
1.1 – Do Senado Federal.........................19
1.2 – Da Câmara dos Deputados.............13
1.3 – Da Presidência da República ...........1
2 – Em decisão terminativa ................................................... 123
IV - Proposições aprovadas e enviadas à promulgação .................................. 362
1 – Concessões de telecomunicações ............................................... 268
2 – Atos Internacionais....................................................................... 57
3 – Operações de crédito .................................................................... 26
4 – Suspensão de Atos Normativos ...................................................... 4
5 – Projetos de Resolução (outras matérias).........................................7
V – Escolha de Chefes de Missão Diplomática .................................................. 37
VI – Escolha de Autoridades ............................................................................... 25
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VII – Requerimentos de Homenagem de Pesar................................................. 10
VIII – Requerimentos de Voto de Aplauso ou Semelhante ................................ 9
IX – Requerimentos de Sessões Especiais e Homenagens no Período do
Expediente................................................................................................... 71
X – Requerimentos de Informações aprovados pela Mesa............................. 173
XI – Requerimentos de tramitação conjunta aprovados pela Mesa................ 70
XII – Requerimentos de criação/alteração de Comissão Temporária............... 9
XIII – Requerimentos Diversos......................................................................... 104
MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO (ITENS XIV A XXII) ..............................................................................77
XIV - Matérias rejeitadas......................................................................................12
XV - Matérias prejudicadas .................................................................................. 22
XVI - Matérias retiradas pelos autores................................................................ 31
XVII – Medidas Provisórias não admitidas........................................................... 2
XVIII – Medidas Provisórias rejeitadas ................................................................ 2
XIX – Medida Provisória com prazo de vigência integral encerrado ................. 1
XX – Requerimentos de tramitação conjunta rejeitados pela Mesa ................... 2
XXI – Requerimentos de Informação rejeitados pela Mesa ................................ 4
XXII – Requerimento de Informação declarado prejudicado pela Mesa........... 1

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS (ITENS I A XXII) ............................................... 1202
Requerimentos de Licença e Desempenho de Missões1 ................................................................892
Requerimentos de Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito ...............................................2
Requerimentos de Prorrogação de Comissão Parlamentar de Inquérito .......................................3

1 Na Resenha de setembro de 2008, o total de requerimentos para desempenho de missão aprovados foi de 10 (dez).
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I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
Total ...................................................................6

I.1 - Aprovadas na íntegra e enviadas à promulgação
Total ...................................................................2
Medida Provisória nº 435, de 2008, que altera a Lei nº 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, que
dispõe sobre a utilização do superávit financeiro em 31 de dezembro de 2007, e dá outras
providências.
Sessão: 04.11.2008
Medida Provisória nº 439, de 2008, que constitui fonte de recursos adicional para ampliação
de limites operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e
revoga a Medida provisória nº 437, de 29 de julho de 2008.
Sessão: 05.11.2008

I.2 - Aprovadas na forma de Projeto de Lei de Conversão e enviadas à
sanção
Total.........................................................................2
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2008 (Medida Provisória nº 436, de 2008), que altera
as Leis nºs 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 11.727, de 23 de junho de 2008, relativamente à
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes no mercado interno e
na importação, sobre Produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, a Lei nº
10.451, de 10 de maio de 2002, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Sessão: 04.11.2008
Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2008 (Medida Provisória nº 438, de 2008), que dispõe
sobre medidas tributárias aplicáveis às doações em espécie recebidas por instituições financeiras
públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao
desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras.
Sessão: 05.11.2008
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I.3 - Projetos de Lei de Conversão aprovados com emendas e devolvidos à
Câmara dos Deputados
Total.........................................................................2
Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2008, (Medida Provisória nº 440, de 2008), que dispõe
sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do
Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004; das
Carreiras da Área Jurídica, de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006; das Carreiras de
Gestão Governamental, de que trata a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; das
Carreiras do Banco Central do Brasil - BACEN, de que trata a Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998; e
da Carreira de Diplomata, de que trata a Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006; cria o Plano de
Carreiras e Cargos da SUSEP, o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o Plano de Carreiras e Cargos
do IPEA; dispõe sobre a remuneração dos titulares dos cargos de Técnico de Planejamento P-1501 do
Grupo P-1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, e integrantes da Carreira Policial
Civil dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima de que trata a Lei nº
11.358, de 19 de outubro de 2006, a criação de cargos de Defensor Público da União, a criação de
cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvolvimento na Carreira SIDEC, Dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Auditoria da
Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho
de 2004; das Carreiras da Área Jurídica, de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006; das
Carreiras de Gestão Governamental, de que trata a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de
2001; das Carreiras do Banco Central do Brasil - BACEN, de que trata a Lei nº 9.650, de 27 de maio
de 1998; e da Carreira de Diplomata, de que trata a Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006; cria o
Plano de Carreiras e Cargos da SUSEP, o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o Plano de Carreiras
e Cargos do IPEA; dispõe sobre a remuneração dos titulares dos cargos de Técnico de Planejamento P1501 do Grupo P-1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, e integrantes da Carreira
Policial Civil dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima de que trata a
Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, a criação de cargos de Defensor Público da União, a criação
de cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema de Desenvolvimento na
Carreira - SIDEC; altera as Leis nºs 10.910 de 15 de julho de 2004, 11.358, de 19 de outubro de 2006,
e 9.650, de 27 de maio de 1998; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de
setembro de 2001, das Leis nºs 9.650, de 27 de maio de 1998, 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 de janeiro de 2005, 11.344, de 8 de setembro de 2006, e
11.356, de 19 de outubro de 2006; e dá outras providências.
Sessão: 25.11.2008
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Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2008 (Medida Provisória nº 441, de 2008), que dispõe
sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de
Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, da
Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos cargos do
Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de
13 de novembro de 2002, dos empregos públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças
Armadas – HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira de Supervisor
Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das Carreiras da Área de Ciência e
Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos da
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
– DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da Carreira da Seguridade Social e do
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de que trata a
Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares dos ex-Territórios
Federais e do antigo Distrito Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, do Plano
Especial de Cargos da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, de que trata a Lei
nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano Especial de Cargos da Empresa Brasileira de Turismo –
EMBRATUR, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de Classificação de
Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da Imprensa
Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à
Atividade de Administração do Patrimônio da União – GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de
janeiro de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro
de 2002, do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357,
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº
11.357, de 19 de outubro de 2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei nº 11.319, de 6
de julho de 2006, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do Plano de
Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de
2006, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, de que
trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, da Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº
10.855, de 1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional
de Produção Mineral – DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, do Quadro
de Pessoal da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, da Tabela de Vencimentos e
da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários, de que trata a Lei nº
10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização
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Agropecuária – GDATFA, de que trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de
novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA, de
que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras e Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as Leis nºs
10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e
11.357, de 19 de outubro de 2006, da Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas
Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de
outubro de 2006; dispõe sobre a instituição da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e
Radiofármacos – GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática – GSISP, da Gratificação Temporária de Atividade em Escola
de Governo – GAEG e do Adicional por Plantão Hospitalar; dispõe sobre a remuneração dos
beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; dispõe sobre a estruturação da Carreira de
Médico Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de Primatas
e do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda; reestrutura a Carreira de Agente
Penitenciário Federal, de que trata a nº Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003; cria as Carreiras de
Especialista em Assistência Penitenciária e de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária; altera as
Leis nºs 9.657, de 3 de junho de l998, 11.355, de 19 de outubro de 2006, 10.551, de 13 de no de 2005,
10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de 2005, 11.319, de 6 de julho de 2006,
10.855, de 1º de abril de 2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 10.480, de 2 julho de 2002,
10.883, de 16 de junho de 2004, 10.484, de 3 de julho de 2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002,
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.882, de 9 de junho de 2004,
11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivos das Leis nºs 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
9.028, de 12 de abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de 1998, 10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484,
de 3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de novembro de 2002, 10.882, de 9 de junho de 2004, 10.907, de
15 de julho de 2004, 10.046, de 27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de julho de 2005, 11.171, de 2
de setembro de 2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19
de outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 2006; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 441, de 2008).
Sessão: 26.11.2008
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II – PROPOSIÇÃO APROVADA E ENVIADA À SANÇÃO
De iniciativa do Tribunal de Contas da União.........1
Total.........................................................................1
Aprovada por Comissão, em decisão terminativa
Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 2008 (nº 3252, de 2008, na Casa de origem) de
iniciativa do Tribunal de Contas da União, que acrescenta um cargo ao quadro de auditores do
Tribunal de Contas da União.
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 14.11.2008

III – PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS À CÂMARA DOS
DEPUTADOS
De iniciativa do Senado Federal. ...............................18
Total...........................................................................18

Projetos de Lei do Senado aprovados por Comissão, em decisão terminativa
Total..........................................................................18
Projeto de Lei do Senado nº 491, de 2003, de autoria da Senadora Patrícia Saboya Gomes,
que altera o §1° do art. 225 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para estabelecer
hipótese de ação pública.
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 03.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2005, de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que altera dispositivos da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos
à citação por edital.
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 03.11.2008
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Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 500, de 2007, de autoria do Senador Garibaldi
Alves Filho, que institui o Cadastro Nacional de Fornecedores Suspensos de Participar de Licitações e
Contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 03.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 474, de 2007, de autoria do Senador João Tenório, que altera os
arts. 48 e 103 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com a finalidade de instituir, entre os
objetivos do crédito rural, o estímulo à substituição do sistema de pecuária extensivo pelo sistema de
pecuária intensivo.
(Decisão terminativa da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária)
Sessão: 18.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2008, de autoria do Senador Adelmir Santana, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Planaltina, no Distrito Federal.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Sessão: 18.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2008, de autoria do Senador Adelmir Santana, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Samambaia, no Distrito Federal.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Sessão: 18.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2007, de autoria do Senador Adelmir Santana, que
acrescenta § 2º ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para permitir a fixação de preço
diferenciado na venda de bens ou na prestação de serviços pagos com cartão de crédito em relação ao
preço à vista.
(Decisão terminativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle)
Sessão: 19.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 679, de 2007, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, que
altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para
prever a realização excepcional de interrogatório do acusado preso por videoconferência.
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 21.11.2008
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Projeto de Lei do Senado nº 672, de 2007, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, de modo a estabelecer que
todo o idoso com pelo menos cem anos tem direito a benefício no valor de dois salários mínimos.
(Decisão terminativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa)
Sessão: 24.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2008, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o § 2º do art. 244-A da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, para declarar, como efeito da
condenação, a perda de valores e bens utilizados na prática ou exploração de prostituição de criança ou
adolescente.
(Decisão terminativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa)
Sessão: 24.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2008, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que
autoriza o Poder Executivo a ofertar, no âmbito da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE),
curso de nível médio para a formação de técnicos em Estatística.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Sessão: 24.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2008, de autoria do Senador Expedito Junior, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Nova Mamoré, no Estado de Rondônia.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Sessão: 24.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 274, de 2008, de autoria do Senador Lobão Filho, que dispõe
sobre alteração do limite de potência que caracteriza as pequenas centrais hidrelétricas e amplia
incentivos e investimentos em geração de energia elétrica de outras fontes alternativas.
(Decisão terminativa da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)
Sessão: 24.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2008, de autoria do Senador Marco Antonio Costa, que
institui o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Sessão: 24.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre
a atualização das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas.
(Decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais)
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Sessão: 27.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2006, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
prevê nova cominação penal aos crimes que especifica e define o tipo de peculato-uso.
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 27.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 682, de 2007, de autoria Serys Slhessarenko , que modifica o art.
19 da Lei nº 7.102 de 20 de junho de 1983, para garantir ao vigilante o recebimento de adicional de
periculosidade.
(Decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais)
Sessão: 27.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre
a criação do Dia Nacional do Combate às Drogas e Entorpecentes, bem como da Semana Nacional de
Combate às Drogas e Entorpecentes.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Sessão: 27.11.2008

IV - PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS À PROMULGAÇÃO
Total.........................................................................9

IV.1 - Projetos de Decreto Legislativo aprovados em decisão terminativa pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Total.........................................................................9
Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de 1999 (nº24, de 1999, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rauland Belém Som LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belém, Estado do Pará
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2008 (nº 368, de 2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Charqueadense FM LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Charqueada, Estado de São Paulo.
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Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2008 (nº 558, de 2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Pantaneira LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüências modulada na cidade de Rio Verde de Mato Grosso,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de 2008 (nº 552, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Cardoso & Fernandes LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 2008 (nº 513, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do Recanto das Emas AREMAS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Recanto das Emas, no
Distrito Federal.
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2008 (nº 514, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Tupãssi para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tupãssi, Estado do Paraná.
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 2008 (nº 529, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Para o Progresso de
Maranguape para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maranguape, Estado do
Ceará.
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2008 (nº 548, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Cosmorama para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cosmorama,
Estado de São Paulo.
Sessão: 20.11.2008
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2008 (nº 525, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Estúdios Reunidos LTDA. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio
Grande do Norte.
Sessão: 20.11.2008

V – ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Total (aprovadas em outubro)..................................2

Mensagem nº 178, de 2008 (nº 675/2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Senhora Ana Cândida Perez,
Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República Federal da
Nigéria.
(Publicado no presente mês por não haver constado na Resenha de outubro de 2008)
Sessão: 08.10.2008
Mensagem nº 179, de 2008 (nº 676/2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Luiz Felipe de Seixas
Corrêa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do
Vaticano.
(Publicado no presente mês por não haver constado na Resenha de outubro de 2008)
Sessão: 08.10.2008

VI – ESCOLHA DE AUTORIDADES
Total (aprovadas em novembro) ..............................1

Parecer nº 912, de 2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 124, de
2008 (nº 400/2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à consideração do
Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea "F" da Constituição Federal, combinado com o
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, o nome do Senhor Arthur Badin, para exercer o cargo
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de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE do Ministério da Justiça, na
vaga decorrente do término do mandato de Elizabeth Maria Mercier Querido Farina.
Sessão: 04.11.2008
Parecer nº 987, de 2008, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 175, de 2008 (nº
672/2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
Federal a indicação do Senhor Dirceu Brás Aparecido Barbano para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
(Republicado por haver constado na Resenha de outubro de 2008 nos itens IV e V)
Sessão: 08.10.2008
Parecer nº 1.028, de 2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 172, de
2008 (nº 626/2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado Federal a indicação do Senhor César Costa Alves de Mattos para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE do Ministério da Justiça.
(Republicado por haver constado na Resenha de outubro de 2008 nos itens IV e V)
Sessão: 08.10.2008
Parecer nº 1.029, de 2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 181, de
2008 (nº 683/2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado Federal a indicação do Senhor Eliseu Martins para, em complementação ao mandato do Senhor
Durval José Soledade Santos, exercer o cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
(Republicado por haver constado na Resenha de outubro de 2008 nos itens IV e V)
Sessão: 08.10.2008
Parecer nº 1.083, de 2008, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 201,
de 2008 (nº 746, de 2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a indicação do Senhor Allan Kardec Duailibe Barros Filho para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
(Republicado por haver constado na Resenha de outubro de 2008 nos itens IV e V)
Sessão: 29.10.2008
Parecer nº 1.084, de 2008, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 202,
de 2008 (nº 751, de 2008, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal o nome da Senhora Magda Maria de Regina Chambriard, para exercer o cargo de
Diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
(Republicado por haver constado na Resenha de outubro de 2008 nos itens IV e V)
Sessão: 29.10.2008
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VII – REQUERIMENTOS DE HOMENAGEM DE PESAR
Total.........................................................................4

Requerimento nº 1.340, de 2008, de autoria dos Senadores Garibaldi Alves Filho e Álvaro
Dias, solicitando, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de
voto de pesar e apresentação de condolências à família, ao Estado do Piauí, à Câmara dos Deputados e
ao Partido Democratas, pelo falecimento do Deputado Mussa Demes.
Sessão: 06.11.2008
Requerimento nº 1.341, de 2008, de autoria do Senador Mão Santa e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em
ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do Deputado Mussa de
Jesus Demes.
Sessão: 06.11.2008
Requerimento nº 1.342, de 2008, de autoria do Senador João Vicente Claudino, solicitando,
nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar e
apresentação de condolências à família pelo falecimento do Deputado Federal Mussa Demes, ocorrido
dia 05 de novembro de 2008, em Fortaleza-CE.
Sessão: 06.11.2008
Requerimento nº 1.343, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar e
apresentação de condolências à família pelo falecimento do Deputado Federal piauiense Mussa
Demes, ocorrido dia 05 de novembro de 2008, em Fortaleza-CE.
Sessão: 06.11.2008
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VIII – REQUERIMENTOS DE SESSÕES ESPECIAIS E HOMENAGENS NO
PERÍODO DO EXPEDIENTE
Total.........................................................................6

Requerimento nº 1.336, de 2008, de autoria da Senadora Fátima Cleide e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal a realização
de Sessão Especial para lançamento do 1º Pacto Global pela Cidadania e Infância.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.357, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Azeredo e outros Senhores
Senadores, solicitando, com base no art. 160 do Regimento Interno do Senado Federal, que o período
do expediente da Sessão do Senado Federal do dia 11 de dezembro de 2008, seja dedicado a
homenagear a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) pelo transcurso dos seus 50
anos, aditado pelo Requerimento nº 1388, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Azeredo e outros
Senhores Senadores, solicitando a antecipação da homenagem para o dia 10 de dezembro de 2008.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.363, de 2008, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, solicitando, nos termos
do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial do Senado
Federal no dia 16 de dezembro de 2008, às 11:00 horas, destinada a comemorar os 40 anos da
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.455, de 2008, de autoria do Senador Marcelo Crivella e outros Senhores
Senadores, solicitando, na forma do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, que o Período
do Expediente da Sessão Deliberativa Ordinária de 4 de dezembro de 2008 seja destinado à
comemoração dos 75 anos de criação do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CONFEA.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 897, de 2008, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini e outros Senhores
Senadores, que nos termos do artigo 199, do Regimento Interno do Senado Federal, solicitando a
realização de Sessão Especial, no dia 02 de dezembro de 2008, às 10 horas, destinada a homenagear a
beatificação da Virgem Mártir Religiosa da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de
Paula e Santa Luzia de Marillac. Aditado pelo Requerimento nº 1.557, de 2008, da Senadora Rosalba
Ciarlini, solicitando a transferência da comemoração para data a ser marcada posteriormente.
Sessão: 27.11.2008
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Requerimento nº 1.559, de 2008, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros
Senhores Senadores, solicitando que o Período do Expediente da Sessão do dia 11 de dezembro de
2008 seja destinado a comemorar os 48 anos de fundação da Rede Sarah Kubitschek de Hospitais de
Reabilitação do Aparelho Locomotor.
Sessão: 27.11.2008

IX – REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES APROVADOS PELA
MESA
Total.......................................................................12

Requerimento nº 1.145, de 2008, de autoria do Senado Heráclito Fortes, solicitando, nos
termos constitucionais e regimentais, informações ao Ministro de Estado da Previdência, no âmbito da
Secretaria de Previdência Complementar sobre matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo,
cujo assunto diz; "Previ perdeu R$ 15 bi com a crise, desde maio".
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.188, de 2008, de autoria da Comissão de Educação, Cultura e Esportes,
solicitando, nos termos do art.50, da Constituição Federal, combinado com o art. 90, incisos X e XI, do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas, pelo excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado da Educação, Fernando Haddad, informações sobre os indícios de fraudes no Programa
Universidade Para Todos ( PROUNI ) noticiados pelo Jornal Correio Braziliense, no dia 03 de agosto
de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.064, de 2008, de autoria da Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
fornecidas pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações
sobre as providências adotadas pelas instituições financeiras de crédito vinculadas àquele Ministério.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.065, de 2008, de autoria da Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário sobre o Sistema Nacional de
Cadastro Rural.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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Requerimento nº 1.066, de 2008, de autoria da Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre operações de crédito rural vinculadas àquele
Ministério.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.226, de 2008, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, solicitando, nos
termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal e do art. 215 , inciso I, alínea a, do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Previdência Social informações
sobre os débitos previdenciários dos municípios.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.247, de 2008, de autoria do Senador Renato Casagrande, solicitando, nos
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, o envio de pedido de informações ao Senhor Ministro da Fazenda, acerca
da atual situação de endividamento previdenciário dos municípios brasileiros.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.333, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando, nos
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações sobre a
disponibilidade de canal de TV aberta no Estado de Minas Gerais para que o Senado Federal possa
lançar o seu sinal na capital daquele Estado.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.114, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, de acordo
com o art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, informações ao Ministro das Comunicações acerca de autorizações e
homologação de equipamentos de radiofreqüência a órgãos públicos.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.136, de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, solicitando, nos
termos do art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministério da Educação
sobre os procedimentos e orientações às Prefeituras que aquele Ministério está adotando para
implantação do piso salarial dos professores, aprovado na Lei nº 11.738, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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Requerimento nº 1.067, de 2008, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos
do disposto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, bem como nos dispositivos regimentais,
informações ao Ministro de Estado da Previdência Social sobre a proposta submetida ao Conselho
Gestor da Previdência Complementar que possibilita a participação da empresa patrocinadora dos
planos de previdência na devolução de recursos, em caso de superávit.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.140, de 2008, de autoria do Senador Marco Antonio Costa, solicitando,
com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre o Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)

X - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES REJEITADOS PELA MESA
Total.........................................................................2

Requerimento nº 1.231, de 2008, de autoria do Senador Antonio Carlos Júnior, solicitando,
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, informações ao Presidente do Banco Central sobre quais medidas estão sendo
tomadas em relação à greve dos bancários.
(Rejeitado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.232, de 2008, de autoria do Senador Antonio Carlos Júnior, solicitando,
nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, informações ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre quais medidas estão sendo
tomadas em relação à greve dos bancários.
(Rejeitado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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XI - REQUERIMENTOS DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA APROVADOS
PELA MESA
Total.......................................................................24

Requerimento nº 1.233, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto das Propostas
de Emenda à Constituição nºs. 3/2007, 11/2007, 14/2004, 21/2004, 25/2008, 31/2004, 32/2004,
35/2004, 45/2004, 56/2004, 58/2007, 69/2003, 71/2003, 76/2007 e 78/2007.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.260, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2003 com os de nºs 661, de 2003;
318, 372, 390 e 682, de 2004; 21 a 23, 124, 149, 190, 192, 211, 263 e 568, de 2005; 232 e 408, de
2006.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.261, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2003 com os PLC nºs 10, de 2006 e 47, de
2008, com os PLS nºs 468, de 1999; 189, de 2002; 125 e 537, de 2003; 129, de 2004; 24, 230, 232 e
387, de 2005; 243, de 2006; 328, de 2007; e 170, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.262, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 2004 com os PLC nºs 85 e 92, de 2004; 46
e 84, de 2005; 26, 29, 53, 70 a 72, de 2006; 2, 4, 95, 109, 129 e 130, de 2007; 10 e 70, de 2008, com os
PLS nºs 446 e 387, de 2003; 132, 133, 135 a 140, 206 e 268, de 2004; 11, 116 e 144, de 2005; 20, 39,
220 e 324, de 2006; 87, 95, 169, 231, 250, 309 e 559, de 2007; e 182, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.263, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2004 com os PLC nºs 70, de 2004; 78, 86,
108 e 133, de 2005; 6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007, e 74, de 2008; com os PLS nºs 167 e 208, de
2004; 265, de 2005; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 645,
de 2007; 202, 253 e 280, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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Requerimento nº 1.264, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição n 6, de 2003 com as de nºs 97, de 2003; 48,
80 e 94, de 2007; 15, 24 e 29, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.270, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs. 5/2006, 6/2008, 13/2007, 27/2004,
27/2006, 29/2004, 30/2008, 32/2007, 34/2008, 42/2005, 45/2007, 83/2003, 97/2007, 50/2003,
52/2004, 63/2003, 68/2003, 68/2005, 70/2007 e 73/2003.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.271, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 1, de 2006; 1, de 2008; 4, de 2006; 6,
de 2000; 8, de 2008; 9 de 2007; 9, de 2008; 11, de 2008; 12, de 2008; 14, de 2006; 18, de 2006; 25, de
2004; 28, de 2003; 28, de 2006; 30, de 2006; 31, de 2003; 32, de 2005; 34, de 2003; 47, de 2003; 47,
de 2006; 48, de 2005; 50, de 2004; 50, de 2004; 19, de 2006; 52, de 2003; 54, de 2007; 62, de 2007;
63, de 2007; 71, de 2007; 77, de 2007 e 72, de 2003.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.272, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 26, de 2008; 45, de 2006; 105, de 2008 e 123,
de 2005; com os Projetos de Lei do Senado nºs 100, de 2006; 107, de 2005; 12, de 2003; 120, de 2007;
219, de 1999; 271, de 2006; 289, de 2003; 334, 348, 350 e 357, de 2004; 366, de 2003; e 367, 501 e
669, de 2007.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.273, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2007, com os de nºs 41, de 2000; 53, de
2007; 63, de 2006;104, de 2008, e 110, de 2005, e com os Projetos de Lei do Senado nºs 3, de 2003;
59, de 2002; 60 e 71, de 2006; 94, de 2003; 101, de 2007;114, de 2008; 126, de 2001; 166, 168, 169 e
171, de 2006; 199, de 2008; 209 e 210, de 2006; 220 e 221, de 2005;229, de 2003; 243, de 2002; 269,
de 2004; 272, de 2008; 273, de 2007; 282 e 289, de 2008; 296, de 2006; 396, de 2003; 413, 442, 466;
483 e 486, de 2007; 536, de 2003, e 545 e 692, de 2007.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.274, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 12/2006; 63/2004; 64/2008; 105/2007 com os
Projetos de Lei do Senado nºs 15/2004; 45/2003; 63/2003; 96/2002; 101/2006; 111/2004; 166/2003;
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174/2005; 241/2002; 295/2005; 309/2006; 310/2004; 327/2005; 328/2005; 375/2005; 445/2003 e
706/2007.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.275, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 94/2006 e 63/2007 com os Projetos de Lei do
Senado nºs 44/2003; 284/2007; 289/2007; 4/2004; 28/2003; 29/2003; 74/2006; 103/2006; 163/2005;
179/2006; 199/2007; 219/2003; 221/2007; 225/2008; 255/2003; 545/1999; 582/1999; 595/1999;
665/1999 e 681/1999.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.277, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 34, de 2005, com a de nº 31, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.306, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 97, de 2003, 69 e 110, de 2006 com os Projetos
de Lei do Senado nºs 310 e 315, de 1999, 67, de 2002, 134, 135, 154, 204, 311, 338, 378, 438, 457 e
508, de 2003, 13, 113, 196, 199, 225, 227 e 267, de 2004, 3, 204, 280, 301, 307, 339, 344, 357, 378 e
383, de 2005, 55, 59, 65, 105, 159, 162, 167, 197 e 283, de 2006, 61, 197, 239, 287, 327, 496, 537, 552
e 689, de 2007 e 7, 148, 149, 220 e 270, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.307, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs. 260 e 466, de 2003, 206, 251 e 333, de 2005.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.308, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 29 e 35, de 2006.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.309, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 374 e 375, de 2007.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.310, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 75, de 2003 e 16 e 17, de 2006.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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Requerimento nº 1.311, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 49, 50 e 496, de 2003; 304, de 2005; 582, 634,
674, 683 e 719, de 2007; e 23, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.312, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 107, de 2006 e 25, de 2008; com os Projetos de
Lei do Senado nºs 01, 117 e 153, de 2003; 65 e 173, de 2007; e 287, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.319, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 315 e 316, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.332, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 189, de 2004 e 147, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.351, de 2008, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando a tramitação
conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 60 e 62, de 2004.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.365, de 2008, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 124 e 309, de 2008.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)

XII - OUTROS REQUERIMENTOS APROVADOS PELA MESA
Total.........................................................................8

Requerimento nº 565, de 2004, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos do
§ 1º do artigo 2º da Resolução nº 84, de 1996, a edição como parte integrante da coleção "Grandes
Vultos que honraram o Senado" de obra referente à trajetória política do ex-Governador e ex-Senador
Ney Braga, como homenagem desta Casa ao parlamentar pelo esforço dispensado em favor da
Democracia e do Poder Legislativo.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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Requerimento nº 1.322, de 2008, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, de
desapensamento do PLS nº 124, de 2003, dos PLCs nºs 12/2006; 63/2004; 64/2008 e 105/2007; e dos
PLSs nºs 15/2004; 45/2003; 63/2003; 96;2002; 101/2006; 111/2004; 124/2003; 166/2003; 174/2005;
241/2002; 295/2005; 309/2006; 310/2004; 327/2005; 328/2005; 375/2005; 445/2003 e 706/2007, para
que o referido projeto de lei do Senado tenha tramitação autônoma.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.367, de 2008, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, de
desapensamento, relativo à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2003.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.446, de 2008, de autoria do Senador João Pedro, solicitando, nos termos
do Regimento Interno do Senado Federal, que o Conselho Editorial aprecie o nome do ex-Senador
Fábio Lucena para fazer parte da coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.489, de 2008, de autoria do Senador Gerson Camata, solicitando, nos
termos regimentais, a desapensação, para que tenha tramitação autônoma, do Projeto de Lei do Senado
nº 552, de 2007, dos PLC nºs 97/2003, 69/2003, PLS nº 134/2003, 135/2003, 154/2003, 204/2003,
311/2003, 338/2003, 378/2003, 457/2003, 508/2003, 13/2004, 113/2004, 196/2004, 227/2004, 3/2005,
280/2005, 301/2005, 307/2005, 339/2005, 357/2005, 378/2005, 303/2005, 55/2006, 105/2006,
159/2006, 162/2006, 167/2006, 283/2006, 197/2007, 239/2007, 287/2007, 496/2007, 537/2007,
689/2007, 7/2008, 148/2008, 149/2008 e 220/2008, que tramitam em conjunto.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.490, de 2008, de autoria do Senador Efraim Morais, solicitando, nos
termos regimentais, seja prestada homenagem ao Senador Antonio Carlos Magalhães, incluindo-se sua
biografia na coleção intitulada “Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
Requerimento nº 1.491, de 2008, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando, nos
termos regimentais, seja incluído o nome do Senador Walfredo Dantas Gurgel na coleção intitulada
“Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)

Requerimento nº 1.492, de 2008, de autoria do Senador Efraim Morais, solicitando, nos
termos regimentais, seja editada a biografia do Senador João Agripino de Vasconcelos Maia Filho
como parte integrante da coleção intitulada “Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
(Aprovado na 8ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 25.11.2008)
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XIII – REQUERIMENTOS DE CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE COMISSÃO
TEMPORÁRIA
Total.........................................................................2

Requerimento nº 1.356, de 2008, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando,
em aditamento ao Requerimento nº 208, de 2008, da Mesa do Senado Federal, que a comissão
temporária interna criada para apresentar projeto de resolução para reforma do Regimento Interno do
Senado Federal, tenha sua composição acrescida por mais um membro.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.483, de 2008, de autoria do Senador Raimundo Colombo e outros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos do inciso II do art. 74, combinado com o art. 75 do
Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Temporária Externa a fim de averiguar,
in loco, a situação do Estado de Santa Catarina, visando encaminhar medidas a serem tomadas para
minorar os efeitos da situação de calamidade pública decorrente das chuvas das últimas semanas.
Sessão: 25.11.2008

XIV – REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Total.........................................................................1

Requerimento nº 1.391, de autoria do Senador Heráclito Fortes e outros Senhores Senadores,
solicitando, em aditamento aos Requerimentos nºs 201, 217 e 1.234, de 2007, a prorrogação, por 180
dias, a partir de 23 de novembro de 2008, da CPI criada por meio do Requerimento nº 201, de 2007
(CPI das ONGs).
Sessão: 18.11.2008
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XV – MATÉRIAS REJEITADAS
Total (novembro) .....................................................2

Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2008, de autoria do Senador Geovani Borges, que
acrescenta dispositivos ao art. 16 da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para permitir a formação
de redes por emissoras de radiodifusão comunitária localizadas na Amazônia Ocidental para a
transmissão de programação exclusivamente jornalística ou educativa.
(Decisão terminativa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática.)
Sessão: 03.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2004, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera
o art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997, para incluir, entre as condutas vedadas aos candidatos a cargos do
Poder Executivo, a utilização em propaganda eleitoral ou institucional de obras inauguradas no ano da
eleição
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sessão: 07.11.2008
Projeto de Lei do Senado nº 363, de 2007, de autoria do Senador Raimundo Colombo, que
altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para considerar como de
manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação escolar.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
(Republicado por haver constado na Resenha de agosto de 2008 no item III)
Sessão: 26.08.2008
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XVI – MATÉRIA PREJUDICADA
Total.........................................................................1

Projeto de Lei do Senado nº 555, de 2007, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares,
que altera os arts. 48 e 103 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com a finalidade de instituir,
entre os objetivos do crédito rural, o estímulo ao desenvolvimento do sistema orgânico de produção
agropecuária.
(Prejudicado em virtude da aprovação, em decisão terminativa da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, do Projeto de Lei do Senado nº 474, de 2007, que tramitava em conjunto).
Sessão: 18.11.2008

XVII - MATÉRIA RETIRADA PELO AUTOR
Total.........................................................................1

Requerimento nº 1.268, de 2008, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2008 com o Projeto de Lei do Senado nº 338, de
2005.
(Retirado pelo Requerimento nº 1.323, de 2008, de autoria do Senador Romero Jucá)
Sessão: 04.11.2008
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XVIII – REQUERIMENTOS DE LICENÇA
Total.......................................................................71

Observações:
Art. 13 – licença / representação a serviço da Casa / missão política ou cultural de
interesse parlamentar.
Art. 40 - representação da Casa / missão no País ou no exterior.
Art. 43, I - tratamento de saúde.
Art. 43, II - interesse particular.

Requerimento nº 640, de 2008-M, Senador Eduardo Suplicy - art. 40 - 02 a 07/11/2008.
Requerimento nº 641, de 2008-M, Senador Tião Viana - art. 13 - 04/11/2008.
Requerimento nº 642, de 2008-M, Senadora Serys Slhessarenko - art. 13 - 19 a 24/11/2008.
Requerimento nº 643, de 2008-M, Senador Adelmir Santana - art. 13 - 04/11/2008.
Requerimento nº 644, de 2008-M, Senador Eduardo Azeredo - art. 13 - 06 e 07/11/2008.
Requerimento nº 645, de 2008-M, Senador Renan Calheiros - art. 13 - 05/11/2008.
Requerimento nº 646, de 2008-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 04/11/2008.
Requerimento nº 647, de 2008-M, Senador Expedito Júnior - art. 13 - 06/11/2008.
Requerimento nº 648, de 2008-M, Senador Valdir Raupp - art. 13 - 06/11/2008.
Requerimento nº 649, de 2008-M, Senador Sérgio Guerra - art. 13 - 06/11/2008.
Requerimento nº 650, de 2008-M, Senador Mão Santa - art. 13 - 06/11/2008.
Requerimento nº 651, de 2008-M, Senador Valter Pereira - art. 13 - 11/11/2008.
Requerimento nº 652, de 2008-M, Senador Heráclito Fortes - art. 43, I - 24/10/2008 a
10/11/2008.
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Requerimento nº 653, de 2008-M, Senador Cícero Lucena - art. 13 - 19 a 23/11/2008.
Requerimento nº 654, de 2008-M, Senador Marcelo Crivella - art. 13 - 06/11/2008.
Requerimento nº 655, de 2008-M, Senador Raimundo Colombo - art. 13 - 07 a 15/11/2008.
Requerimento nº 656, de 2008-M, Senador Aloizio Mercadante - art. 43, I - 05 e 06/11/2008.
Requerimento nº 657, de 2008-M, Senador Efraim Morais - art. 13 - 18 a 21/11/2008.
Requerimento nº 658, de 2008-M, Senador Marcelo Crivella - art. 13 - 11/11/2008.
Requerimento nº 659, de 2008-M, Senador Wellington Salgado de Oliveira - art. 13 11/11/2008.
Requerimento nº 660, de 2008-M, Senador Cristovam Buarque - art. 13 - 13/11/2008.
Requerimento nº 661, de 2008-M, Senador Tasso Jereissati - art. 43, II - 12 a 15/11/2008.
Requerimento nº 662, de 2008-M, Senador Sérgio Guerra - art. 13 - 13/11/2008.
Requerimento nº 663, de 2008-M, Senador Sérgio Guerra - art. 13 - 18 a 21/11/2008.
Requerimento nº 664, de 2008-M, Senador Adelmir Santana - art. 13 12/11/2008.
Requerimento nº 665, de 2008-M, Senador Magno Malta - art. 13 - 12/11/2008.
Requerimento nº 666, de 2008-M, Senador Valdir Raupp - art. 13 - 13/11/2008.
Requerimento nº 667, de 2008-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 13/11/2008.
Requerimento nº 668, de 2008-M, Senador Expedito Júnior - art. 13 - 13/11/2008.
Requerimento nº 669, de 2008-M, Senadora Patrícia Saboya - art. 43, II - 11 a 13/11/2008.
Requerimento nº 670, de 2008-M, Senadora Fátima Cleide - art. 13 - 13/11/2008.
Requerimento nº 671, de 2008-M, Senador Jarbas Vasconcelos - art. 13 18 a 21/11/2008.
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Requerimento nº 672, de 2008-M, Senador Magno Malta - art. 13 - 13/11/2008.
Requerimento nº 673, de 2008-M, Senador Jefferson Praia - art. 13 - 19 e 20/11/2008.
Requerimento nº 674, de 2008-M, Senador Demóstenes Torres - art. 43, I - 11 a 13/11/2008.
Requerimento nº 675, de 2008-M, Senadora Marina Silva - art. 13 - 18 a 20/11/2008.
Requerimento nº 676, de 2008-M, Senadora Marisa Serrano - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 677, de 2008-M, Senadora Fátima Cleide - art. 13 - 18/11/2008.
Requerimento nº 678, de 2008-M, Senador João Tenório - art. 13 - 18 a 20/11/2008.
Requerimento nº 679, de 2008-M, Senadora Patrícia Saboya - art. 43, II - 18 a 20/11/2008.
Requerimento nº 680, de 2008-M, Senador Virgínio de Carvalho - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 681, de 2008-M, Senador Inácio Arruda - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 682, de 2008-M, Senador Jefferson Praia - art. 13 - 25/11/2008.
Requerimento nº 683, de 2008-M, Senador Osmar Dias - art. 40 - 1º/12/2008.
Requerimento nº 684, de 2008-M, Senador Mário Couto - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 685, de 2008-M, Senadora Ideli Salvatti - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 686, de 2008-M, Senador Expedito Júnior - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 687, de 2008-M, Senador Papaléo Paes - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 688, de 2008-M, Senador Aloizio Mercadante - art. 43, II - 20/11/2008.
Requerimento nº 689, de 2008-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 18/11/2008.
Requerimento nº 690, de 2008-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 19/11/2008.
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Requerimento nº 691, de 2008-M, Senador Lobão Filho - art. 43, II - 20/11/2008.
Requerimento nº 692, de 2008-M, Senador César Borges - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 693, de 2008-M, Senador Gilvam Borges - art. 43, II - 25/11/2008.
Requerimento nº 694, de 2008-M, Senador Renan Calheiros - art. 13 - 20/11/2008.
Requerimento nº 695, de 2008-M, Senadora Patrícia Saboya - art. 13 - 25 a 27/11/2008.
Requerimento nº 696, de 2008-M, Senador Jayme Campos - art. 13 - 25 a 27/11/2008.
Requerimento nº 697, de 2008-M, Senador Mário Couto - art. 13 - 25/11/2008.
Requerimento nº 698, de 2008-M, Senador João Durval - art. 13 - 26 e 27/11/2008.
Requerimento nº 699, de 2008-M, Senador Marcelo Crivella - art. 13 - 25/11/2008.
Requerimento nº 700, de 2008-M, Senadora Fátima Cleide - art. 13 - 26/11/2008.
Requerimento nº 701, de 2008-M, Senador Augusto Botelho - art. 13 - 27/11/2008.
Requerimento nº 702, de 2008-M, Senador Cristovam Buarque - art. 13 - 27/11/2008.
Requerimento nº 703, de 2008-M, Senador Papaléo Paes - art. 13 - 27/11/2008.
Requerimento nº 704, de 2008-M, Senador Mozarildo Cavalcanti - art. 43, I - 27/11/2008.
Requerimento nº 705, de 2008-M, Senador Almeida Lima - art. 43, II - 27 e 28/08/2008.
Requerimento nº 706, de 2008-M, Senador Almeida Lima - art. 43, II - 09 e 10/09/2008.
Requerimento nº 707, de 2008-M, Senador Almeida Lima - art. 43, II - 07 a 09/10/2008.
Requerimento nº 708, de 2008-M, Senadora Roseana Sarney - art. 43, I - 18 a 20/11/2008.
Requerimento nº 709, de 2008-M, Senador Expedito Júnior - art. 13 - 27/11/2008.
Requerimento nº 710, de 2008-M, Senadora Ideli Salvatti - art. 13 - 25 a 27/11/2008.
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XIX - REQUERIMENTOS PARA DESEMPENHO DE MISSÃO
Total.......................................................................27
Observação:
Art. 40 – Representação da Casa / missão no País ou no exterior

Requerimento nº 1.321, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos
termos do art. 40 § 1º, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão no exterior, como representante do Senado Federal, da VIII Conferência Anual
da Rede Parlamentar do Banco Mundial que ocorrerá em Paris, na Assembléia Nacional Francesa, no
período de 20 a 22 de novembro de 2008. Comunica, nos termos do art. 39, inciso I do Regimento
Interno do Senado Federal, que estará ausente do País no período de 19 a 24 de novembro de 2008.
Sessão: 04.11.2008
Requerimento nº 1.335, de 2008, de autoria do Senador Delcídio Amaral, solicitando, nos
termos regimentais, dispensa dos trabalhos da Casa, nos dias 06, 07, 10 e 11 de novembro de 2008,
para participar de seminários regionais para discussão da Proposta Orçamentária para 2009, nas
cidades de Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador e Palmas.
Sessão: 05.11.2008
Requerimento nº 1.344, de 2008, de autoria do Senador Magno Malta, solicitando, nos termos
do art. 13, combinado com o art. 39-I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos
da Casa no período de 25 a 28 de novembro de 2008, a fim de representar a CPI Pedofilia no III
Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na cidade do
Rio de Janeiro.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.345, de 2008, de autoria do Senador Magno Malta, solicitando, nos termos
do art. 13, combinado ao art. 39-I do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa e comunica ainda que estará ausente do País no período de 01 a 08 de dezembro de 2008, a fim
de representar a CPI "PEDOFILIA" no Internet Governance Forum (IGF), em Hyderabad, Índia.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.353, de 2008, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando, em
aditamento ao requerimento nº 1.252, de 2008, e tendo em vista a alteração na data anteriormente
prevista para o evento, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos
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trabalhos da Casa no período de 26 de novembro a 9 de dezembro de 2008, para participar do 3º
Fórum de Governança da Internet, que se realizará na cidade de Hyderabad, na Índia.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.369, de 2008, de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, solicitando,
nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para ausentar-se do País no período de 16 a 18 de novembro de 2008 para
participar da Reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, na
cidade de Assunção, Paraguai.
Sessão: 13.11.2008
Requerimento nº 1.370, de 2008, de autoria do Senador Sérgio Guerra, solicitando, nos
termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para ausentar-se do País no período de 26 de novembro a 10 de dezembro
de 2008 para integrar a delegação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática - CCT, que participará do 3º Fórum de Governança da Internet, em Hyderabad - Índia.
Sessão: 13.11.2008
Requerimento nº 1.371, de 2008, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando, nos
termos do disposto nos artigos 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
ausentar-se do País, no período de 26 de novembro a 09 de dezembro de 2008, período em que
participará, representando o Senado Federal e a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, do 3º Forum de Governança na Internet - IGF, a realizar-se na cidade de
Hyderabad, na Índia, no período de 3 a 6 de dezembro de 2008, conforme ofícios 152/2008-CCT e
155/2008-CCT.
Sessão: 13.11.2008
Requerimento nº 1.372, de 2008, de autoria do Senador Renato Casagrande, solicitando, nos
termos do art. 39, inciso I, combinado com o art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para ausentar-se do País, no período de 20 a 23 de novembro de 2008, para
participar do 1º Encontro de Mudanças Climáticas para as Américas, no México, compondo comitiva
brasileira de parlamentares, a convite da Globe International.
Sessão: 13.11.2008
Requerimento nº 1.377, de 2008, de autoria da Senadora Marisa Serrano, solicitando, nos
termos do art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, para participar da XV Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se nos dias 28 e 29 de
novembro de 2008, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Comunica, em cumprimento ao que
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prescreve o art. 39 do mesmo diploma, que estará ausente do País no período de 27 a 30 de novembro
de 2008.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.378, de 2008, de autoria do Senador Sergio Lambasi, solicitando, nos
termos do artigo 40, combinado com o artigo 13, ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995, que seja considerada como desempenho de missão
no exterior, sua participação na XV Sessão do Parlamento do Mercosul, nos dias 28 e 29 de novembro
de 2008, que se realizará na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Comunica, ainda, para efeito do
disposto no artigo 39, do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País, no período
de 27 a 30 de novembro de 2008.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.379, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando, nos
termos do art. 40, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos
da Casa no dia 19 de novembro de 2008, para participar da Mesa Redonda Parlamentar "Os
Parlamentos e os Biocombustíveis", representando S. Exª, o Presidente do Senado Federal.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.389, de 2008, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, no dia 27 de novembro de 2008, quando participará da XV Sessão do Parlamento do Mercosul,
na cidade de Montevidéu, Uruguai. Comunica, ainda, atendendo ao disposto no art. 39, inciso I, do
RISF, que estará ausente do País no período de 27 a 29 de novembro de 2008.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.392, de 2008, de autoria do Senador Inácio Arruda, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, com a redação dada pela Resolução nº 37,
de 1995, seja considerada como desempenho de missão parlamentar no exterior sua participação na
XV Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se na cidade de Montevidéu, Uruguai, nos dias 28 e
29 de novembro de 2008, e comunica, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que estará ausente do País no período de 27 a 29 de novembro de 2008.
Sessão: 19.11.2008
Requerimento nº 1.451, de 2008, de autoria do Senador Virgínio de Carvalho, solicitando, nos
termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e do disposto no art. 55,
inciso III, da Constituição Federal, autorização para afastamento dos trabalhos da Casa, no período de
1º a 10 de dezembro de 2008, para cumprir missão oficial em Hyderabad - Índia, decorrente de
delegação formada no âmbito da CPI da Pedofilia, e comunica, nos termos do art. 39, inciso I e
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parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País no citado
período.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.452, de 2008, de autoria do Senador Neuto de Conto, solicitando, nos
termos do art. 40, inciso II, "a", do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa, no dia 19 de novembro de 2008, para participar da "Conferência Internacional de
Biocombustíveis: os biocombustíveis como vetor do desenvolvimento sustentável", a realizar-se em
São Paulo.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.453, de 2008, de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, solicitando,
nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, a necessária autorização para participar da Reunião da Comissão de Cidadania e
Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, no dia 27, e da XV Sessão do Parlamento do
MERCOSUL, nos dias 28 e 29 de novembro de 2008, e informa que estará ausente do País no período
de 26 a 29 de novembro de 2008 para participar dos referidos eventos.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.454, de 2008, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
nos dias 27 e 28 de novembro de 2008, para participar da XV Sessão do Parlamento do Mercosul, a
realizar-se em Montevidéu, no Uruguai, comunica, nos termos do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, que estará ausente do País no período de 27 a 30 de novembro de 2008.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.456, de 2008, de autoria da Senadora Marisa Serrano, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, no período de 23 a 25 de novembro de 2008, para representar o Senado Federal, pela Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, no Fórum das Águas das
Américas, a realizar-se na cidade de Foz do Iguaçu.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.460, de 2008, de autoria do Senador Leomar Quintanilha, nos termos do
art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período de 23 a 25
de novembro de 2008, para representar o Senado Federal no Fórum das Águas das Américas, a
realizar-se na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.
Sessão: 20.11.2008
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Requerimento nº 1.467, de 2008, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
dos arts. 39 e 40 do Regimento Interno, seja devidamente autorizada a sua ausência dos trabalhos da
Casa e do País, nos dia 27, 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2008, para participar, como
integrante da representação brasileira, da 15ª Sessão do Parlamento Mercosul, a realizar-se, em
Montevidéu, Uruguai.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.468, de 2008, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando, nos termos
do art. 40, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Senado Federal, e, em aditamento ao
Requerimento nº 1.252, de 2008, tendo em vista a alteração na data anteriormente prevista para o
evento, licença dos trabalhos da Casa no período de 27 de novembro a 9 de dezembro de 2008, para
participar do 3º Fórum de Governança da Internet, que será realizado na cidade de Hyderabad, na
Índia. Comunica, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no
mesmo período.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.469, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando, nos
termos do art. 40, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Senado Federal, e, em aditamento ao
Requerimento nº 1.318, de 2008, tendo em vista a alteração na data anteriormente prevista para o
evento, licença dos trabalhos da Casa no período de 27 de novembro a 09 de dezembro de 2008, para
participar do 3º Fórum de Governança da Internet, que será realizado na cidade de Hyderabad, na
Índia. Comunica, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no
mesmo período.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.470, de 2008, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando, nos
termos do art. 40, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Senado Federal, e, em aditamento ao
Requerimento nº 1.371, de 2008, tendo em vista a alteração na data anteriormente prevista para o
evento, licença dos trabalhos da Casa no período de 27 de novembro a 09 de dezembro de 2008, para
participar do 3º Fórum de Governança da Internet, que será realizado na cidade de Hyderabad, na
Índia. Comunica, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no
mesmo período.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.475, de 2008, de autoria do Senador Sergio Guerra, solicitando, nos
termos do art. 55, III, da Constituição Federal e do art. 40, § 1º, inciso I do Regimento Interno do
Senado Federal, em aditamento ao Requerimento nº 1.370, de 2008, autorização para participar do 3º
Fórum de Governança da Internet em Hyderabad, Índia, no período de 27 de novembro a 09 de
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dezembro de 2008. Comunica, ainda, que estará ausente do País no período de 27 de novembro a 20 de
dezembro de 2008.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.476, de 2008, de autoria do Senador Neuto de Conto, solicitando, nos
termos do inciso II, "a", do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa para participar da XV Sessão do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no período
de 27 a 29 de novembro de 2008. Comunica, que estará ausente do País nos dias 27 e 28 de novembro
de 2008.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.478, de 2008, de autoria do Senador Efraim Morais, solicitando, nos
termos do inciso II, "a", do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença
dos trabalhos da Casa para participar da 15ª Sessão do Parlamento do MERCOSUL, em Montevidéu Uruguai, no período de 28 a 29 de novembro de 2008. Comunica, que estará ausente do País no
período de 27 a 29 de novembro de 2008.
Sessão: 25.11.2008

XX – OUTRAS DELIBERAÇÕES
Total.......................................................................41

Requerimento nº 1.324, de 2008, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos
do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem
de pesar, consistente em inserção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família,
pelo falecimento, ocorrido no dia 03 de novembro de 2008, do economista Arnaldo Agenor Bertone,
Secretário Municipal de Recursos Humanos de Curitiba, Paraná.
Sessão: 04.11.2008
Requerimento nº 1.325, de 2008, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos
do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem
de pesar, consistente em inserção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências às famílias,
pelo acidente aéreo ocorrido no dia 2 de novembro de 2008, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, e no
qual perderam a vida cinco pessoas, inclusive três membros de uma respeitada e empreendedora
família de Arapongas, no norte do Estado.
Sessão: 04.11.2008

NOVEMBRO
20082
50 Terça-feira

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

831
Dezembro de 2008

Requerimento nº 1.326, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Jornal Pioneiro da cidade de
Caxias do Sul, que no dia 04 de novembro de 2008 está completando 60 anos de fundação.
Sessão: 04.11.2008
Requerimento nº 1.328, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Jornal Pioneiro da
cidade de Caxias do Sul, que no dia 04 de novembro de 2008 está completando 60 anos de fundação.
Sessão: 04.11.2008
Requerimento nº 1.329, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de estímulo (e confiança) ao
artilheiro Ronaldo, ex-integrante de quatro Seleções Brasileiras, bicampeão mundial de futebol, pelo
esforço que faz para retomar a carreira.
Sessão: 04.11.2008
Requerimento nº 1.330, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à Senhora Vera girassol,
pelo exemplo que dá, com sua atividade, aos mais jovens, principalmente mulheres.
Sessão: 04.11.2008
Requerimento nº 1.337, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Comitê Paraolímpico
Brasileiro e aos atletas que tão bem representaram o Brasil nas Paraolimpíadas de Pequim 2008.
Sessão: 05.11.2008
Requerimento nº 1.338, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal voto de aplauso ao judoca Antônio
Tenório, pela vitória alcançada nas Paraolimpíadas de Pequim-2008.
Sessão: 05.11.2008
Requerimento nº 1.339, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal voto de aplauso à Associação Nacional de
Pais e Amigos do Excepcionais (APAE) pela realização do seu 23º Encontro Nacional.
Sessão: 05.11.2008
Requerimento nº 1.350, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos
termos dos artigos 218, inciso VII e 221, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de
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voto de pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento ocorrido no dia 1º de
novembro de 2008, da Secretária Nacional de Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), Rosani Evangelista da Cunha.
Sessão: 10.11.2008
Requerimento nº 1.355, de 2008, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar pelo
falecimento, ocorrido no dia 9 de novembro de 2008, do Senhor José Maia de Andrade - Jota Maia,
um dos mais importantes jornalistas de Mato Grosso, com apresentação formal de condolências à
família.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.359, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimento de Dom
José Bezerra Coutinho, ocorrido no dia 7 de novembro de 2008, em Fortaleza, Ceará.
Sessão: 11.11.2008
Requerimento nº 1.360, de 2008, de autoria do Senador Gerson Camata, solicitando, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal voto de pesar e de solidariedade à
Senhora Mirian Demes, e aos seus filhos Ricardo, Suzana e Simone, pelo falecimento de seu esposo
Deputado Mussa de Jesus Demes, ocorrido no dia 05 de novembro de 2008.
Sessão: 12.11.2008
Requerimento nº 1.361, de 2008, de autoria do Senador Gerson Camata, solicitando, nos
termos do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar e de solidariedade à
Sra.Dagmar Ramalho Antunes e as suas filhas Morena, Camila e Cristal pelo falecimento de seu
esposo Dório Antunes de Souza, ocorrido em 06 de novembro de 2008.
Sessão: 12.11.2008
Requerimento º 1.373, de 2008, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando voto de
pesar pelo falecimento do Deputado Estadual João Negromonte Filho, ocorrido em 16 de novembro
corrente.
Sessão: 17.11.2008
Requerimento nº 1.376, de 2008, de autoria do Senador José Sarney, solicitando, nos termos
regimentais, voto de congratulações ao Dr. David Uip, pela honraria que acaba de receber da Câmara
Municipal de São Paulo, a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, pelos
serviços prestados à comunidade paulistana e brasileira, através do seu trabalho no campo da saúde,
onde se destacou sempre como um dos maiores médicos brasileiros.
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Sessão: 17.11.2008
Requerimento nº 1.382, de 2008, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de congratulações à UFAM Universidade Federal do Amazonas e a outras instituições de ensino superior pela promoção da III
Mostra Interinstitucional de Extensão - III MIEx/2008, realizada em Manaus, entre os dias 05 e 07 de
novembro de 2008.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.384, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao professor e primeiro
Suplente de Senador JOÃO FAUSTINO, pelo lançamento do livro " A Escola que vivi".
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.385, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Ministro MARCOS
VILAÇA, do TCU, também membro da Academia Brasileira de Letras, que, em 17 de novembro de
2008, se tornou Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro, título a ele conferido pela Câmara
Municipal da Capital do Estado do Rio.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.386, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Instituto Brasileiro de
Mineração, pela realização do I Congresso de Mineração da Amazônia, em Belém/PA.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.387, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Atlético Rio Negro
Clube, de Manaus, pelo seu 95º aniversário de fundação.
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.390, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de lembrança em homenagem à
memória de RAMEZ TEBET, ao ensejo do segundo aniversário de sua morte .
Sessão: 18.11.2008
Requerimento nº 1.457, de 2008, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal Votos de Congratulações ao Dr. Marcos Vilaça
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pelo recebimento do título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro das mãos do Presidente da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro e pelo lançamento do livro "Para além do pórtico".
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.458, de 2008, de autoria do Senador Romeu Tuma, solicitando, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao Dr. Davi Everson Uip, médico
infectologista que combate a transmissão do virus da AIDS.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.459, de 2008, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos
do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem
de pesar, consistente em inserção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família,
pelo falecimento, no dia 15 de novembro de 2008, do artista plástico Cláudio Seto, diretor do
Departamento de Cultura da Sociedade Nipo-Brasileira de Curitiba, no Paraná.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.463, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à jovem estudante
paranaense Ana Clara Ferreira, vencedora do 1º Concurso de Redação do Senado Federal, tendo por
tema o Dia da Bandeira.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.464, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, solicitando, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao professor e poeta Oliveira
Silveira por ter sido o primeiro brasileiro a sugerir que o dia 20 de novembro - data da morte de Zumbi
dos Palmares - fosse adotado como dia de celebração da luta da comunidade negra brasileira - Dia da
Consciência Negra.
Sessão: 20.11.2008
Requerimento nº 1.465, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de
aplauso à Professora Ylsa Vieira Honório, que completou este mês 90 anos de vida, a maior parte
dedicada ao magistério, em Manaus.
Sessão: 21.11.2008
Requerimento nº 1.471, de 2008, de autoria do Senador Mão Santa e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de
aplauso ao Armazém Paraíba pela comemoração de 50 anos da empresa, comemorados neste ano de
2008.
Sessão: 24.11.2008
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Requerimento nº 1.472, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento Interno do Senado Federal,
voto de pesar às famílias das 46 vítimas fatais dos deslizamentos, desabamentos e enchentes causados
pelas chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina.
Sessão: 24.11.2008
Requerimento nº 1.477, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do
radialista Celso Garcia, ocorrido no dia 23 deste mês de novembro de 2008, no Rio de Janeiro-RJ.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.479, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao bailarino Joffre Silva
dos Santos pelo êxito alcançado na carreira.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.481, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao jovem judoca
amazonense Filipe Israel Bindá por ter conquistado Prata na recém-realizada 8ª Copa Cidade de
Fortaleza.
Sessão: 25.11.2008
Requerimento nº 1.494, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja
consignado, nos Anais do Senado, voto de estímulo à fotógrafa catarinense Ana Reczek, para que
continue colhendo êxitos em sua carreira.
Sessão: 26.11.2008
Requerimento nº 1.495, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata, de voto de pesar pelo
falecimento do ator e diretor Fábio Junqueira, ocorrido no dia 20 de novembro de 2008, no Rio de
Janeiro-RJ.
Sessão: 26.11.2008
Requerimento nº 1.497, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja
consignado, nos Anais do Senado, voto de reconhecimento e aplauso ao fotógrafo Araquém Alcântara,
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pelo seu persistente trabalho de divulgação e de proteção das matas brasileiras, sendo chamado até de
"guardador de florestas".
Sessão: 26.11.2008
Requerimento nº 1.498, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de Voto de pesar e
apresentação de condolências à família, pelo falecimento, do advogado e escritor curitibano Nireu
Teixeira. ocorrido dia 26 de novembro de 2008.
Sessão: 26.11.2008
Requerimento nº 1.499, de 2008, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, nos termos
do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar e apresentação
de condolências à família, pelo falecimento, do artista plástico Cláudio Seto, diretor do Departamento
de Cultura da Sociedade Nipo-Brasileira de Curitiba, no Paraná ocorrido dia 15 de novembro de 2008.
Sessão: 26.11.2008
Requerimento nº 1.554, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Festival Literário
Internacional da Floresta - Flifloresta 2008, ocorrido em Manaus entre os dias 17 e 22 de novembro de
2008.
Sessão: 26.11.2008
Requerimento nº 1.558, de 2008, de autoria do Senador João Vicente Claudino, solicitando,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao Museu do
Homem Americano pelos seus 10 anos de criação, em São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí.
Sessão: 27.11.2008
Requerimento nº 1.560, de 2008, de autoria do Senador José Sarney, solicitando, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno, que o Senado Federal, através do seu Plenário, manifeste seu voto
de congratulações ao grande pensador francês Claude Lévi-Strauss, pela passagem do seu 100º
aniversário de nascimento.

Sessão: 28.11.2008

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)
Bloco-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)
PSOL - José Nery* (S)
Minoria-PSDB - Mário Couto**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
Maioria-PMDB - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)
Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Ada Mello** (S)

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
PSC - Virginio de Carvalho** (S)

Mandatos
*: Período 2003/2011

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

**: Período 2007/2015

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)
Bloco-PT - João Pedro** (S)

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)
Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)
PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Francisco Dornelles (PP)

2. Ideli Salvatti (PT)

Delcídio Amaral (PT)

3. Marina Silva (PT)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)

5. Inácio Arruda (PC DO B)

Expedito Júnior (PR)

6. Patrícia Saboya (PDT)

Serys Slhessarenko (PT)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(8)

(1)

8. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Roseana Sarney (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(5,12)

5. Lobão Filho (PMDB)

(6)

Neuto De Conto (PMDB)

6. Paulo Duque (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)

7. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

2. Antonio Carlos Júnior (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Jayme Campos (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(11,13)

Raimundo Colombo (DEM)

5. Marco Maciel (DEM)
(10)

6. Romeu Tuma (PTB)

(2)

Cícero Lucena (PSDB)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

8. Lúcia Vânia (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

9. Marconi Perillo (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

10. João Tenório (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

(4)

1. Sérgio Zambiasi

(9)

(14)
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Gim Argello
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2.

PDT
Osmar Dias

1. Jefferson Praia

(7)

Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
7. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
8. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
9. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
13. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
14. Em 13.11.2008, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Ofício nº
129/08-GLPDSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. Serys Slhessarenko (PT)

(6)

Expedito Júnior (PR)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PDT PSDB PMDB

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC)
RELATOR: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Ideli Salvatti (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa (PMDB)

1.

Neuto De Conto (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Osmar Dias (PDT)

1. João Tenório (PSDB)

(4)

(2)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(1)

Tasso Jereissati (PSDB)

(2)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS
Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Guerra (PSDB-PE)
RELATOR: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
Delcídio Amaral (PT)

1. Francisco Dornelles (PP)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

VAGO

2. Valter Pereira (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(3)

1. José Agripino (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. Romeu Tuma (PTB)

Sérgio Guerra (PSDB)

3. Tasso Jereissati (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (5)
Patrícia Saboya (PDT)

(3)

1. Fátima Cleide (PT)

Flávio Arns (PT)

2. Serys Slhessarenko (PT)

Augusto Botelho (PT)

3. Expedito Júnior (PR)

Paulo Paim (PT)

4. VAGO

Marcelo Crivella (PRB)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Ideli Salvatti (PT)

José Nery (PSOL)

7. Magno Malta (PR)

(1,2,13)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

VAGO

(9)

2. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(6)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

4. Neuto De Conto (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

5.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

Jayme Campos (DEM)

2. Heráclito Fortes (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(12,15)

Rosalba Ciarlini (DEM)

4. Romeu Tuma (PTB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

5. Cícero Lucena (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

7. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(8,11)

(10)

(4)

(7)

1. Ada Mello

(14)

PDT
João Durval

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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8. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2.

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO

(2)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos (DEM)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Sociais. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

Paulo Paim (PT)

2.

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO

(2)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Papaléo Paes (PSDB)
2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
Augusto Botelho (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Flávio Arns (PT)

2.

Maioria (PMDB) e PDT
João Durval (PDT)

1. Adelmir Santana (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)

1. VAGO

(3)

Papaléo Paes (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Sociais. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (4)
Serys Slhessarenko (PT)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Marina Silva (PT)

2. Francisco Dornelles (PP)

(8)

Eduardo Suplicy (PT)

3. César Borges (PR)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Expedito Júnior (PR)

Ideli Salvatti (PT)

5. Magno Malta (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Marcelo Crivella (PRB)

(13)
(1,12,13)

(13,14)

(16)

Maioria ( PMDB )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Roseana Sarney (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Leomar Quintanilha (PMDB)

Almeida Lima (PMDB)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)

5. José Maranhão (PMDB)
(7,15)

6. Neuto De Conto (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Eliseu Resende (DEM)

Marco Maciel (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(11,17)

4. Alvaro Dias (PSDB)

(3)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

5. Virginio de Carvalho (PSC)

Arthur Virgílio (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

7. João Tenório (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

8. Marconi Perillo (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

9. Mário Couto (PSDB)

PTB
Epitácio Cafeteira

(6)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

PDT
Osmar Dias

(9)

1. Cristovam Buarque

(10)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. Eleito em 8.8.2007.
3. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
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5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
8. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
9. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
10. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
11. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
12. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
13. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
14. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
16. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
17. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilvam Borges (PMDB-AP)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (3)
Flávio Arns (PT)

1. Patrícia Saboya (PDT)

(1)

Augusto Botelho (PT)

2. João Pedro (PT)

Fátima Cleide (PT)

3. Marina Silva (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Ideli Salvatti (PT)

5. Francisco Dornelles (PP)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)

7. João Vicente Claudino (PTB)

João Ribeiro (PR)

8. Magno Malta (PR)

(12)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,16)

Mão Santa (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

4. Valter Pereira (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)

5. Jarbas Vasconcelos (PMDB)
(5,9)

6. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(15,17)

7. Neuto De Conto (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Virginio de Carvalho (PSC)

2. VAGO
(6)

Marco Maciel (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

(11)

3. Gilberto Goellner (DEM)
4. José Agripino (DEM)
5. Kátia Abreu (DEM)

(14,18)

Rosalba Ciarlini (DEM)

6. Romeu Tuma (PTB)

(2)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Cícero Lucena (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

8. Eduardo Azeredo (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

10. Lúcia Vânia (PSDB)

(13)

PTB
Sérgio Zambiasi

(7)

1.
2.

PDT
Cristovam Buarque
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Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. Magno Malta (PR)

Maioria ( PMDB )
VAGO

(3)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. VAGO

(1)

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5)

PDT
Francisco Dornelles (PP)

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

novembro de 2008
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sexta-feira 21

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Renato Casagrande (PSB)

1. Flávio Arns (PT)

Marina Silva (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(7)

Fátima Cleide (PT)

3. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

4. Inácio Arruda (PC DO B)
5. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Almeida Lima (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

2. VAGO

(1)

Gilberto Goellner (DEM)

3. VAGO

(3)

José Agripino (DEM)

4. Raimundo Colombo (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(9)

(4)

Marisa Serrano (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6)

1.

PDT
Jefferson Praia

(8)

1.

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
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9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
Renato Casagrande (PSB)

1. Flávio Arns (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. Adelmir Santana (DEM)
Marconi Perillo (PSDB)
VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)
(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marina Silva (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Marina Silva (PT)

(1)

1. Fátima Cleide (PT)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senador Expedito Júnior (PR-RO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Renato Casagrande (PSB)
VAGO

1. Expedito Júnior (PR)

(1)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(3,5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. VAGO

(4)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
3. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
5. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (8)
Flávio Arns (PT)

1. Serys Slhessarenko (PT)

Fátima Cleide (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Marina Silva (PT)

Patrícia Saboya (PDT)

(5)

Inácio Arruda (PC DO B)
José Nery (PSOL)

(12)

4. Ideli Salvatti (PT)
5. Marcelo Crivella (PRB)

(1,2)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Roseana Sarney (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)

(11,13)

4. Valter Pereira (PMDB)
5. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
César Borges (PR)

(4)

Eliseu Resende (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

(6)

1. VAGO
2. Heráclito Fortes (DEM)
3. Jayme Campos (DEM)

Gilberto Goellner (DEM)

4. Virginio de Carvalho (PSC)

Arthur Virgílio (PSDB)

5. Mário Couto (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

6. Lúcia Vânia (PSDB)

Magno Malta (PR)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(3,7)

PTB

(10)

(9)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

1.

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
3. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
4. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
5. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
6. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
7. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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10. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
11. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
13. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2.

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

1.

Heráclito Fortes (DEM)

2.

Lúcia Vânia (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Prazo final: 22/03/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Flávio Arns (PT)

José Nery (PSOL)

2. Patrícia Saboya (PDT)

(2)

Maioria ( PMDB )
Inácio Arruda (PC DO B)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(4)

2. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ideli Salvatti (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Ideli Salvatti (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Patrícia Saboya (PDT)

(2)

Maioria ( PMDB )
Roseana Sarney (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

1. Romeu Tuma (PTB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (4)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Marcelo Crivella (PRB)

2. Aloizio Mercadante (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

3. Augusto Botelho (PT)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

4. Serys Slhessarenko (PT)

João Ribeiro (PR)

5. Marina Silva (PT)

(17)

6. Francisco Dornelles (PP)

Maioria ( PMDB )
Pedro Simon (PMDB)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Almeida Lima (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

4. Gilvam Borges (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(1)

(14,19)

(5,16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM)
Marco Maciel (DEM)
Virginio de Carvalho (PSC)
Romeu Tuma (PTB)

(13)

(3)

1. José Nery (PSOL)

(6)

2. César Borges (PR)

(2)

3. Kátia Abreu (DEM)

(18,22)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

6. Tasso Jereissati (PSDB)

João Tenório (PSDB)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Ada Mello

(8,9,10,11,20,21)

(12)

(7)

1.

PDT
Cristovam Buarque

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

novembro de 2008

ORDEM DO DIA

sexta-feira 21

163

8. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
9. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
10. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
11. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
12. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
13. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
14. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
15. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
16. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
17. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
18. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
19. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
20. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
21. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
22. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Augusto Botelho (PT)

1. João Ribeiro (PR)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

2. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB )
VAGO

(1)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(3,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Marco Maciel (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Vago em razão da substituição do Senador Valdir Raupp pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em 22.08.2007 (Of. Nº 362/2007-GLPMDB).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Of. 122/2008-GLPMDB).
4. Em 07.10.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (Of. nº 174/2008-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (1,6,7)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Ribeiro (PR-TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
VAGO

(3,4,8)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

João Ribeiro (PR)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Senador Fernando Collor, eleito em 01.03.2007, encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29.08.2007, pelo prazo de 121 dias
(Requerimento nº 968, de 2007).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
7. Em 07.10.2008, vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
8. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
VAGO

(1)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Maioria ( PMDB )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Marco Maciel (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(3)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Delcídio Amaral (PT)

2. Fátima Cleide (PT)

Ideli Salvatti (PT)

3. Aloizio Mercadante (PT)

Francisco Dornelles (PP)

4. João Ribeiro (PR)

Inácio Arruda (PC DO B)

5. Augusto Botelho (PT)

Expedito Júnior (PR)

6. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. José Maranhão (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

3. VAGO

Gilvam Borges (PMDB)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(5,9)

(3,6)

(8,10)

Valter Pereira (PMDB)

5. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

6. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

1. Demóstenes Torres (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. Marco Maciel (DEM)

Jayme Campos (DEM)

3. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)
(7)

5. Romeu Tuma (PTB)

(1)

João Tenório (PSDB)

6. Cícero Lucena (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

8. Mário Couto (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

9. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(4)

1. João Vicente Claudino

PDT
João Durval

1.

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (4)
Fátima Cleide (PT)

1. VAGO

Patrícia Saboya (PDT)

(3)

(8)

2. Expedito Júnior (PR)

João Pedro (PT)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

João Vicente Claudino (PTB)

4. Antonio Carlos Valadares (PSB)
5. José Nery (PSOL)

(1)

Maioria ( PMDB )
José Maranhão (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gim Argello (PTB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

(5,12)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

Marco Maciel (DEM)

3. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

4. Virginio de Carvalho (PSC)

Lúcia Vânia (PSDB)

5. Tasso Jereissati (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

6. Marconi Perillo (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

7. João Tenório (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(10,13)
(7)

(11)

(6)

1.

PDT
Jefferson Praia

(9)

1. Osmar Dias

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
8. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
9. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
10. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
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11. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
12. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
13. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Expedito Júnior (PR-RO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Delcídio Amaral (PT)

1. Paulo Paim (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

2. VAGO

Expedito Júnior (PR)

3. César Borges (PR)

João Pedro (PT)

4. Augusto Botelho (PT)

(5,7)

5. José Nery (PSOL)

(1)

Maioria ( PMDB )
VAGO

(3)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM)

1. VAGO

Jayme Campos (DEM)

2. Eliseu Resende (DEM)

Gilberto Goellner (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(9,11)

(4)

Cícero Lucena (PSDB)

5. Marconi Perillo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

6. João Tenório (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
VAGO

(10)

(8)

(6)

1.

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
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11. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(4)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
João Tenório (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Expedito Júnior (PR)

Augusto Botelho (PT)

2. Flávio Arns (PT)

Renato Casagrande (PSB)

3. João Ribeiro (PR)

Ideli Salvatti (PT)

4. Francisco Dornelles (PP)
5. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)

(5,8)

2. Gerson Camata (PMDB)
3. Gim Argello (PTB)

Valter Pereira (PMDB)

(6,7)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Eliseu Resende (DEM)

(1)

Virginio de Carvalho (PSC)

2. Heráclito Fortes (DEM)
(4)

3. Marco Maciel (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

João Tenório (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

6. Marconi Perillo (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(9)

(3)

1.

PDT
Cristovam Buarque

1.

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
4. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
6. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
7. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
8. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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9. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP ) (2)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Augusto Botelho (PT)

2. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa (PMDB)

1. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

(1)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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2) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(1)

1ª Designação: 03/12/2001
2ª Designação: 26/02/2003
3ª Designação: 03/04/2007

MEMBROS
PMDB
Roseana Sarney (MA)

DEM
Marco Maciel (PE)

(2)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Serys Slhessarenko (MT)

PTB
Sérgio Zambiasi (RS)

PR
PDT
Cristovam Buarque (DF)

PSB
Patrícia Saboya (PDT-CE)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PP
PSOL
Atualização: 16/10/2008
Notas:
1. Escolhidos, nos termos do Ofício GSSS nº 536/08.
2. Indicado para ocupar a vaga do DEM em substituição à Senadora Maria do Carmo Alves, conforme OF. nº 098/08 - GLPFL, lido na Sessão do dia
16.10.2008.
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