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Ata da 53ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de abril de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessanreko, dos Srs. Mão Santa,
Gerson Camata e Jefferson Praia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos, e encerra-se às 20 horas e 1 minuto.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, avisos do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Aviso nº 413-GP/TCU
Brasília, 14 de abril de 2009
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do qual Vossa Excelência encaminha cópia do Requerimento nº 200/2009, de autoria do Senador Raimundo
Colombo, que solicita realização de auditoria no Fundo
da Marinha Mercante.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como processo
nº TC-008.557/2009-0 – foi remetido à Unidade Técnica competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
Aviso nº 416 – GP/TCU
Brasília, 14 de abril de 2009

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 329 (SF), de 13-4-2009, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha cópia do
Requerimento nº 49/2009, de autoria do senador Raimundo Colombo, que solicita realização de auditoria
na Secretaria Nacional de Defesa Civil, a ﬁm de avaliar
eﬁciência eﬁcácia e efetividade de suas ações.
A propósito, informo a Vossa excelência que o
referido expediente-autuado no TCU como processo
nº TCU-008.556/2009-3 – foi remetido à Unidade Técnica Competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 331 (SF), de 13-4-2009, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha cópia do Requerimento nº 199/2009, de autoria do Senador Raimundo
Colombo, que solicita realização de auditoria na licitação nº 2/2008 do Ministério do Esporte.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como processo
nº TC-008.559/2009-5 – foi remetido à Unidade Técnica competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

Aviso nº 414-GP/TCU

Aviso nº 417 – GP/TCU
Brasília, 14 de abril de 2009

Brasília, 14 de abril de 2009

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do ofício nº 328 (SF), de 13-4-2009, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha cópia do
Requerimento nº 144/2009, de autoria do Senado Alvaro dias, que solicita informações acerca de recursos
repassados pelos órgãos do Poder Executivo à UNE
nos anos de 2003 a 2008 e respectivas prestações de
contas, bem como da existência de outras entidades
estudantis que também receberam recursos públicos
nesses período.
A propósito, informo a Vossa excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como processo
nº TC-008.532/2009-1 – foi remetido à Unidade Técnica competente desta Casa, para adoção das providencias pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 332 ( SF), de 13-4-2009, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha cópia do Requerimento nº 48/2009, de autoria do Senador Raimundo
Colombo, que solicita informações sobre auditoria e
inspeções realizadas pelo TCU em obras no estado
de Santa Catarina a partir de 2003.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como processo
nº TC-008.560/2009-6 – foi remetido à Unidade Técnica competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

Aviso nº 415 – GP/TCU

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 333 (SF), de 13-4-2009, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha cópia do
Requerimento nº 42/2009, de autoria do Senador Álvaro Dias, que solicita a realização de “inspeção e au-

Brasília, 14 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 330 (SF), de 13-4-2009, por meio

Aviso nº 418 – GP/TCU
Brasília, 14 de abril de 2009
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ditoria sobre a operação de compra, pelo HSBC Bank
do Brasil S/A, de carteira de ﬁnanciamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e de sua Agência Especial de Financiamento
Industrial – FINAME, administrada pelo antigo Banco
Bamerindus do Brasil S/A”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como processo
nº TC-008.563/2009-8 – foi remetido à Unidade Técnica competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

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

Aviso nº 419 – GP/TCU

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado que
passo a ler.

Brasília 14 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 334 (SF), de 13–4–2009, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha cópia do
Requerimento nº 328/2009, de autoria do Senador Alvaro Dias, que solicita a realização de auditoria com
o objetivo, entre outros, de veriﬁcar a legalidade das
contratações pela Universidade de Brasília de pessoas
físicas de serviço de terceiros.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como processo
nº TC-008.564/2009/5 – foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
Aviso nº 422-GP/TCU
Brasília, 14 de abril de 2009
Senhor presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do ofício nº 335 (SF), de 14-4-2009, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha cópia do
Requerimento nº 148/2009, de autoria do senador
Raimundo Colombo, que solicita “realização de auditoria nos contratos de bens e serviços realizados pela
superintendência do Inmetro no Estado de Santa Catarina, de valor superior a 100 mil reais, executados a
partir de 2007”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente-autuado no TCU como processo
nº TC-008.638/2009-0 – foi remetido à Unidade competente desta casa, para a adoção das providências
pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Os expedientes lidos serão publicados.

É lido o seguinte:
AVISO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 422/2009, de 1º do corrente, encaminhando
informações complementares em resposta ao
Requerimento nº 369, de 2007, do Senador Arthur Virgílio.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
DE MINISTRO DE ESTADO
– Nº 84/2009, de 9 do corrente, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 1.400, de 2008, do
Senador Raimundo Colombo;e
– Nº 122/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Estado do desenvolvimento Social e Combate à
Fome, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 1.401, de 2008, do Senador
Raimundo Colombo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da
Fazenda que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
– Nº 83/2009, de 8 do corrente, encaminhando informações em resposta ao requerimento nº 1.393,
de 2008, do Senado Raimundo Colombo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.
São lidas as seguintes:
OF. Nº 15/2009-PRES/CAS
Brasília, 15 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que em 15 de abril de 2009, foi ins-
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talada a Subcomissão permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com deﬁciência, tendo sido eleito
o Senador Flávio Arns como Presidente e o Senador
Eduardo Azeredo como Vice-Presidente. Na oportunidade, foi designada a Senadora Rosalba Ciarlini,
como membro suplente de DEM, em substituição ao
Senador Jayme Campos, conforme composição que
anexo ao presidente.
Atenciasamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.
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Of. nº 17/2009-PRES/CAS
Brasília, 15 de Abril de 2009
Brasília, 15 de abril de 2009

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que em 15 de abril de 2009, foi
instalada a Subcomissão Permanente de Promoção,
Acompanhamento e defesa da Saúde. Esclareço que
a eleição de Presidente e Vice-Presidente da referida
Subcomissão será agendada oportunamente.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que em 15 de abril de 2009, foi instalada
a Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e
Providencia Social, tendo sido eleito o Senador Paulo
Paim como presidente e o Senador Mozarildo Cavalcanti
como Vice-Presidente. Na oportunidade, foi designada
a Senadora Rosalba Ciarlini, como membro suplente
do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais,
conforme composição que ao anexo presente
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.

Oﬁcio nº 74/2009-GLPSDB

Ofício nº 75/09-GLPSDB
Brasília, de abril de 2009

Brasília, de abril de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V.EXª, que
a partir desta data, a Senadora Lúcia Vânia deixa de
integrar, como suplente, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que
a partir desta data, a Senadora Lúcia Vânia deixa de
integrar, como titular, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Arthur Virgílio, Líder
do PSDB.
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Ofício nº 76/2009-GLPSDB
Brasília, 16 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Mário
Couto para integrar como titular a Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, em substituição ao Senador Alvaro Dias,
que passará a integrar a Comissão como suplente.

Sexta-feira

ABRIL
2009
17 11571

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/
PT – MT) – As comunicações lidas serão publicadas.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, comunicações do Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte que passo a ler.
São lidas as seguintes:
Of. nº 30/2009/S.CE
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famílias de estudantes do ensino público fundamental
e médio”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 39/2009/CE
Brasília, 7 de abril de 2009
Assunto: Aprovação de matéria

Brasília, 31 de março de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2008,
de autoria de Sua Excelência a Senhora Ideli Salvatti,
que “Institui o Dia Nacional da Aquicultura”.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal.
Of. nº 36/2009/CE
Brasília, 7 de abril de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 263,
de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senador
Federal Flávio Arns, que “Institui o ‘Dia Nacional do
Sistema Braille”’.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 288,
de 2008, de autoria de sua Excelência o Senhor Paulo Paim, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Piratini, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – As comunicações lidas vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Com referência aos expedientes lidos,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis, para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§3º a 5º, do
Regimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
263, 277, 278 e 288, de 2008, sejam apreciados pelo
Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2009

Of. nº 37/2009/CE
Brasília, 7 de abril de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2008, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam Buarque, que “Autoriza o Poder Executivo a criar,
no Ministério da Educação, o Programa Cesta Básica
do Livro, para garantir um acervo mínimo de livros às

Altera o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, para elevar o
valor da parcela do lucro real mensal a partir da qual incide o adicional do imposto de
renda das pessoas jurídicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º ...................................................
§ 1º A parcela do lucro real, presumido
ou arbitrado, que exceder o valor resultante da
multiplicação de R$ 40.000,00 (quarenta mil

ABRIL 2009
11604

Sexta-feira

17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

reais) pelo número de meses do respectivo
período de apuração, sujeita-se à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
.................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício ﬁnanceiro seguinte ao de sua publicação.
Justiﬁcação
O principal desaﬁo do Plano Real foi implementar,
com sucesso, uma radical política de desindexação da
economia, rompendo com a inércia inﬂacionária, que
corroia o valor de nossos salários e impedia a gestão
racional de nossas empresas.
No âmbito tributário, esse processo culminou com
a extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR),
que indexava, por exemplo, as faixas de incidência e
parcelas dedutíveis do imposto de renda das pessoas
físicas e jurídicas.
Ao se converter os valores ﬁxados em UFIR para
Real, no entanto, gerou-se um efeito danoso ao contribuinte: as elevações meramente nominais nos seus
rendimentos, decorrentes do resíduo de inﬂação que
subsistiu após 1996, passaram a ser tributadas pelo
Estado.
Os prejuízos oriundos do chamado “congelamento” da tabela do imposto de renda, no caso das pessoas físicas, vêm sendo gradativamente amenizados
por seguidas leis que reajustaram seus valores. Em
relação ao imposto de renda sobre ganhos de capital,
a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, criou
um coeﬁciente redutor que permite abater do imposto
devido parte da inﬂação havida no período.
No caso das pessoas jurídicas, especialmente
em relação àquelas que são tributadas pelo lucro real,
pouco foi feito para minorar esse efeito deletério. Um
caso especialmente marcante é o do adicional do imposto de renda incidente sobre a parcela do lucro que
exceder a R$ 20.000,00 por mês. O valor foi estabelecido no ﬁnal de 1995 e até hoje não foi alterado.
Nossa proposta é duplicar o referido valor, o que,
se não repõe integralmente a inﬂação havida no período, ao menos atenua uma ﬂagrante injustiça do nosso
sistema tributário, que transfere para o contribuinte o
ônus de arcar com a perda de valor de nossa moeda,
causada pela inﬂação.
Por ﬁm, advirta-se que não há, para os ﬁns do
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, renúncia de
receita de caráter não-geral ou benefício que corresponda a tratamento diferenciado, dispensando a adoção das salvaguardas ali contidas. Busca-se, apenas,
a recomposição, ainda que parcial, da situação fática
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e econômica de janeiro de 1996, momento em que
entrou em vigência a Lei nº 9.249, de 1995.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Mensagem de veto
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido,
e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do
respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
....................................................................................
LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
(Regulamento)
Conversão da MPv nº 255, de 2005
Texto compilado
Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens
de Capital para Empresas Exportadoras –
RECAP e o Programa de Inclusão Digital;
dispõe sobre incentivos ﬁscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei no
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei
no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de
24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de
outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro
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de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26
de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de
2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29
de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e
a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2
de junho de 1993, e dispositivos das Leis
nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
....................................................................................
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.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
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aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
....................................................................................
(Á Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 2009
Determina que o Senado Federal e a
Câmara dos Deputados editem anualmente relatório informativo sobre cada votação realizada, indicando como votou cada
parlamentar, utilizando linguagem simples
e acessível à população e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Senado Federal e a Câmara dos Deputados deverão divulgar anualmente relatório informativo sobre cada votação realizada, com o propósito de
informar à população como votou cada parlamentar,
cada partido político e o resultado geral.
Parágrafo único. O texto deverá utilizar recursos
didáticos para facilitar o entendimento do teor das proposições sob votação, utilizando linguagem simples e
acessível à população.
Art. 2º O relatório deverá ser editado e divulgado
da seguinte forma:
I – na forma impressa deverá ser editado uma vez
por ano, até o ﬁnal de janeiro de cada ano, contendo as
informações do ano anterior, e distribuído a todas as
bibliotecas e escolas públicas, assim como Assembléias
Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais;
II – na internet será disponibilizado até o dia dez
de janeiro de cada ano, nos sites do Senado Federal
e Câmara dos Deputados.
Art. 3º O projeto editorial do relatório será elaborado pela Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal e submetido às lideranças
partidárias com o propósito de receber críticas e sugestões de aprimoramento.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
O projeto ora proposto visa fomentar a transparência sobre a atuação dos parlamentares e dos partidos,
permitindo aos cidadãos dispor de meios de conferir
como votou cada parlamentar e cada partido político
nas matérias de seu interesse.
A atual forma de divulgação das votações existente nos sites do Senado Federal e Câmara dos Deputados utiliza linguagem técnica, pouco acessível e
não atende ao objetivo de facilitar a compreensão do
teor das proposições sob votação. Diﬁculta, também,
conhecer o resultado das votações por parlamentar e
por partido, além de não haver padronização na forma
de divulgação das duas casas legislativas.
O relatório anual deverá ser produzido com recursos didáticos que vão facilitar a identiﬁcação das
proposições, inclusive utilizando os nomes pelas quais
ﬁcaram conhecidas na mídia, quando for o caso. As
leis de maior interesse da população receberão destaque especial.
A forma de organização por proposição vai facilitar ao eleitor saber como votou o partido e o parlamentar que recebeu seu voto, facilitando o acompanhamento do resultado das votações nas matérias de
seu interesse.
O presente projeto propiciará o registro do trabalho legislativo em volume próprio, ampliando a transparência do Congresso para a população.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo
(Á Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, – decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 144, DE 2009
Dispõe sobre a aplicação do regime
de tributação com base no lucro presumido às pessoas jurídicas prestadoras de
serviços em geral cuja receita bruta anual
não ultrapasse R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A pessoa jurídica prestadora de serviços em geral cuja receita bruta anual seja de até R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e que,
autorizada pela legislação tributária, optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido terá
a base de cálculo do Imposto de Renda determinada
mediante a aplicação do percentual de dezesseis por
cento sobre a receita bruta auferida trimestralmente,
observado o disposto no art. 25, II, da Lei nº 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica à pessoa jurídica que presta serviços:
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I – hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora desses serviços
seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA;
II – de transporte de carga;
III – decorrentes do exercício de proﬁssão legalmente regulamentada.
Art. 2º Fica revogado o art. 40 da Lei nº 9.250,
de 26 de dezembro de 1995.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
do ano subseqüente.
Justiﬁcação
Com fulcro nos arts. 170, IX, e 179 da Carta Magna,
o legislador outorgou às microempresas e às empresas
de pequeno porte tratamento simpliﬁcado e favorecido
relativamente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Com efeito, o art. 40 da Lei nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995, prevê que a base de cálculo
mensal do IRPJ das pessoas jurídicas prestadoras de
serviços em geral cuja receita bruta anual seja de até R$
120.000,00 será determinada mediante a aplicação do
percentual de dezesseis por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente. O parágrafo único do mesmo
artigo excepciona desse tratamento as pessoas jurídicas que prestem serviços hospitalares e de transporte, bem como as sociedades prestadoras de serviços
relacionados a proﬁssões legalmente regulamentadas.
A tributação pelo lucro presumido, além de simpliﬁcar,
reduz, nesse caso, à metade a carga do IRPJ.
Decorridos treze anos e três meses de vigência,
o teto de R$ 120.000,00 não foi atualizado. A despeito de o Brasil ter conquistado a estabilidade monetária nesse período, a inﬂação acumulada de janeiro
de 1996 a fevereiro de 2009 é da ordem de 134,9%,
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Assim sendo, aquele valor, deﬂacionado pelo
IPCA, corresponde, hoje, a menos de R$ 51.085,56,
frustrando-se o objetivo do legislador.
As microempresas amparadas pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), criado pela Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, tiveram melhor sorte. O teto de R$
120.000,00 a que estavam sujeitas foi atualizado para
R$ 240.000,00, a partir de 1º de janeiro de 2007, pela
Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de dezembro de
2006, que instituiu o Simples Nacional em substituição
ao Simples. Entretanto, grande parte dos microempreendimentos está impedida pela LCP nº 123, de 2006,
de ingressar nesse Regime Especial Uniﬁcado de Ar-
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recadação de Tributos e Contribuições. Essa é uma das
razões por que só 3,2 milhões dos mais de dez milhões
de microempreendimentos empresariais em atividade
no País estão inscritos no Simples Nacional.
O projeto, que ora submeto à apreciação dos
meus Pares, objetiva:
a) duplicar o valor do teto atualmente
estipulado pelo art. 40 da Lei nº 9.250, de
1995, para aplicação do regime do lucro presumido à alíquota de dezesseis por cento às
empresas prestadoras de serviços em geral,
igualando-o com o das microempresas do
Simples Nacional;
b) revogar o citado artigo e substituí-lo
por norma autônoma que:
b.1) elimina a menção à observância dos
arts. 30 a 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, não mais aplicáveis em face da legislação superveniente;
b.2) qualiﬁca como sendo exclusivamente
de transporte de carga as empresas de transporte às quais não se aplica a alíquota de dezesseis por cento. Com efeito, o lucro presumido
das empresas de transporte de carga, diferentemente das demais empresas de transporte,
é e continuará sendo calculado à alíquota de
oito por cento sobre a receita bruta.
Não há que falar em renúncia de receita, uma
vez que a proposição apenas atualiza, em parte, valor
congelado há mais de treze anos.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Texto compilado
Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Seção VI
Lucro Presumido
Determinação
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas:
I – o valor resultante da aplicação dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta deﬁnida pelo art. 31
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da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no
período de apuração de que trata o art. 1º desta Lei;
II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações ﬁnanceiras, as
demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele
mesmo período.
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Mensagem de veto
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 40. A base de cálculo mensal do imposto
de renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta anual seja de até R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), será determinada mediante a aplicação do percentual de 16% sobre
a receita bruta auferida mensalmente, observado o
disposto nos arts. 30 a 35 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços
hospitalares e de transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços de proﬁssões legalmente
regulamentadas.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Decreto Legislativo com força de Emenda Constitucional
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
....................................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por ﬁm assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
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I – soberania nacional;
II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;
VI – defesa do meio ambiente;
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
VII – redução das desigualdades regionais e
sociais;
VIII – busca do pleno emprego;
IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
IX – tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua sede e administração no País. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei.
....................................................................................
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.
Texto compilado
Mensagem de veto
Conversão da MPv nº 1.526, de 1996
Vide Lei Complementar nº 123, de 2006
Dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicação em atendimento ao disposto no art.
6o da Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro
de 2008.)
Mensagem de veto
Vide LCP nº 127, de 2007
Vide LCP nº 128, de 2008
Texto compilado
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212
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e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de
fevereiro de 2001, da Lei Complementar no
63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as
Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Conversão da Medida Provisória nº 812, de 1994
Altera a legislação tributária Federal
e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória nº 812, de 1994, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar
como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicase, inclusive, aos casos de empreitada ou fornecimento
contratado nas condições do art. 10 do Decreto-lei nº
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária. (Incluído pela Lei nº 9.065, de 1995)
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem
as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos
quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas
e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à
base de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou
29, para efeito de incidência do Imposto de Renda de
que trata esta seção.
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§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos
rendimentos tributados na forma dos arts. 65, 66, 67,
70, 72, 73 e 74, decorrentes das operações ali mencionadas, bem como aos lucros, dividendos ou resultado
positivo decorrente da avaliação de investimentos pela
equivalência patrimonial.
§ 2º O ganho de capital nas alienações de bens
do ativo permanente e de aplicações em ouro não tributadas na forma do art. 72 corresponderá à diferença
positiva veriﬁcada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
Art. 33. O Imposto de Renda, de que trata esta
seção, será calculado mediante a aplicação da alíquota
de 25% sobre a base de cálculo e será pago até o último dia útil do segundo decêndio do mês subseqüente
ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 33. O imposto de renda, de que trata esta Seção, será calculado mediante a aplicação da alíquota
de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo e
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao de
ocorrência dos fatos geradores. (Redação dada pela
Lei nº 9.065, de 1995) (Revogado pela Lei nº 9.430,
de 1996)
Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês,
o Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre
as receitas que integraram a base de cálculo correspondente (art. 28 ou 29), bem como os incentivos de
dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, Vale-Transporte, Doações
aos Fundos da Criança e do Adolescente e Atividade
Audiovisual, observados os limites e prazos previstos
na legislação vigente.
Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o
imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente
(arts. 28 ou 29), bem como os incentivos de dedução
do imposto, relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos
da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou
Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente. (Redação
dada pela Lei nº 9.065, de 1995)
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês,
desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede
o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1º Os balanços ou balancetes de que trata
este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das
leis comerciais e ﬁscais e transcritos no livro Diário;
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b) somente produzirão efeitos para determinação
da parcela do Imposto de Renda e da contribuição social
sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2º O Poder Executivo poderá baixar instruções
para a aplicação do disposto no parágrafo anterior.
§ 2º Estão dispensadas do pagamento de que
tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem
a existência de prejuízos ﬁscais apurados a partir do
mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela
Lei nº 9.065, de 1995)
§ 3º O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado com base
em balanço ou balancete mensal, desde que neste ﬁque demonstrado que o imposto devido no período é
inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei nº 9.065, de 1995)
§ 4º O Poder Executivo poderá baixar instruções
para a aplicação do disposto neste artigo. (Incluído pela
Lei nº 9.065, de 1995)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após
publicado e distribuído em avulsos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2009
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para ampliar o limite de dedução dos
gastos com educação da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea b do inciso II do caput do art. 8º
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ...................................................
..............................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo
as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação proﬁssional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
até o limite anual individual de R$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos reais), a partir do anocalendário de 2010;
.................................................... (NR).”
Art. 2º O Poder Executivo, visando ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Comple-
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mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia ﬁscal decorrente do disposto nesta
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º
do art. 165 da Constituição, que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A dedução de gastos com educação da base de
cálculo do imposto de renda cumpre o desiderato de
personalização do imposto e de sua graduação conforme a capacidade econômica do contribuinte, conforme
preconizado no art. 145, § 1º, da Constituição Federal.
Assim, o legislador ordinário deve buscar adequar a
taxação às peculiaridades do cidadão, no caso, as relacionadas aos encargos educacionais, próprios e de
seus dependentes.
Ao mesmo tempo, é instrumento extraﬁscal importante para dar cumprimento à política de universalização educacional, de grande interesse para o desenvolvimento nacional e a igualação de oportunidades
– o que deverá resultar, no longo prazo, em melhor
distribuição de renda na economia.
A Constituição Federal assegura, no art. 205, que a
educação é direito de todos e dever do Estado e da família,
e, no art. 206, IV, esse direito compreende a gratuidade
do ensino público em estabelecimentos oﬁciais.
Entretanto o Poder Público não tem condições de
oferecer a todas as famílias ensino gratuito – e, muito menos, ensino de boa qualidade. Por isso, milhões
de famílias são forçadas a buscar o ensino privado,
sacriﬁcando o orçamento familiar, não obstante o seu
direito constitucional.
Impossível não constatar, aí, uma brutal e inconstitucional discriminação: parte da população tem acesso
ao ensino gratuito. A outra parte deve prover esse bem
às suas próprias expensas – cabendo relembrar que
a educação é de interesse familiar e individual, mas,
antes de tudo, é de interesse da política nacional de
desenvolvimento.
A legislação do imposto de renda, em sua forma
atual, apenas mitiga essa discriminação, ao permitir
a dedução limitada dos gastos. No ano-calendário de
2008, esse limite situou-se em R$ 2.592,29. Ora, na
maioria das cidades brasileiras, esse valor não é suﬁciente para cobrir sequer um quadrimestre de estabelecimento de ensino médio de qualidade razoável.
Isso sem contar que, nas escolas privadas, deixa de
haver o comparecimento estatal em diversas outras
despesas correlatas, tais como transporte, merenda,
livros didáticos, uniformes, etc.
Tão discrepante é o tratamento diferenciado entre as famílias que dispõem ou não de ensino público
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gratuito, que o Poder Judiciário tende a garantir, mesmo contra o texto legal, dedução total das despesas. É
exemplo disso recente decisão da Justiça Federal do
Ceará (Proc. 97.0009198-8, 7ª Vara), que sentenciou,
em Ação Civil Pública, o direito à dedução para todos
os residentes naquele Estado.
A ampliação dos limites para a dedução é uma imposição de justiça e de interesse nacional. A rigor, não
deveria haver limites, mas é forçoso reconhecer que as
ﬁnanças públicas seriam muito afetadas com a súbita
ampliação da renúncia de receitas. Assim, é de bom alvitre graduar, no tempo, a implantação da “gratuidade”
do ensino privado.
Podem alguns alegar que a medida seria afrontosa ao princípio da progressividade, argumentando que
beneﬁciará as famílias de mais alta renda. Contudo,
deve-se convir que a progressividade, que realmente
deve ser buscada sempre, não é um princípio absoluto
e deve ser temperado com outros objetivos e premissas
da política tributária e da política econômico-social.
No caso, trata-se de um direito constitucional à
educação gratuita, que o Estado, por sua administração
direta, não consegue suprir a contento. A dedução mais
realista das despesas educacionais nada mais seria
que equivalente à “compra” de vagas na rede privada,
para suplementar a rede pública de ensino. Por outro
lado, a medida representaria um alívio na demanda
por ensino público, possibilitando ao Estado investir
com mais racionalidade na sua qualidade e, mesmo,
na sua ampliação.
É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Mensagem de veto
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:
....................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação
superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização);
e à educação proﬁssional, compreendendo o ensino
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técnico e o tecnológico, até o limite anual individual
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)
....................................................................................
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.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
....................................................................................
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos,
da projeção para os dois seguintes àquele a que se
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas
utilizadas.
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2o O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo ﬁnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de
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estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Decreto Legislativo com força de Emenda Constitucional Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
....................................................................................
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
....................................................................................

ABRIL 2009
11612

Sexta-feira

17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identiﬁcar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte.
....................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
....................................................................................
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
....................................................................................
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oﬁciais;
....................................................................................
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 146, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Institui, para os servidores públicos
federais titulares de cargos efetivos da administração direta, autárquica e fundacional inclusive os membros dos órgãos que
menciona, o regime próprio de previdência
social previsto pelo art. 40 da Constituição
Federal, e autoriza a criação de autarquia
gestora do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Do Regime Próprio
de Previdência Social da União
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei Complementar e em conformidade com o art. 1º. da Emenda
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Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, que
deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, o
novo Regime Próprio de Previdência Social da União,
tendo como unidade gestora o IPSU – Instituto de Previdência Social da União, autarquia cuja criação ﬁca
autorizada por esta Lei Complementar, e destinatários
os servidores civis titulares de cargos efetivos que ingressarem na administração federal direta, autárquica
e fundacional a partir do início de vigência desta Lei
Complementar.
§ 1º Esta lei Complementar também abrange os
servidores civis titulares de cargos efetivos que, vindo a usar da faculdade prevista no caput dos artigos
2º. e 6º. da Emenda Constitucional nº. 41/03, optarem
pelo regime próprio de previdência social de que trata
o caput deste artigo.
§ 2º Não estão abrangidos pelas disposições da
presente Lei Complementar, permanecendo regidos
pelos requisitos, critérios, normas e princípios constitucionais e legais informativos aos quais estão respectivamente vinculados:
I – os servidores civis titulares de cargos efetivos
ativos e inativos, extranumerários, seus dependentes,
pensionistas, militares, anistiados e ex-combatentes
de que tratam o art. 3º. da Emenda Constitucional nº.
20, de 15 de dezembro de 1998, e os artigos 3º. e 7º.
da Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro
de 2003;
II – os servidores civis titulares de cargos efetivos ativos, e seus dependentes, de que trata o art. 6º,
incisos e parágrafo único, da Emenda Constitucional
nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como o art.
3º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de
2005, e os demais servidores efetivos, e seus dependentes, que ingressarem na administração federal direta, autárquica e fundacional antes do início de vigência
desta Lei Complementar;
III – os militares da União ativos e inativos, seus
dependentes e pensionistas.
§ 3º A autarquia de que trata o Caput, o IPSU
– Instituto de Previdência Social da União será instituída por Lei especíﬁca e contará em seus órgãos de
deliberação, administração e ﬁscalização com a participação paritária de representantes dos segurados
e dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas da União
que exercerão a presidência em modalidade rotativa,
sendo que a ela incumbe no exercício das funções
gestoras do regime próprio de previdência social de
que trata o caput:
I – observar as diretrizes ﬁxadas nesta Lei Complementar e aplicar as suas disposições em conformidade com os requisitos, critérios, princípios, direitos
e obrigações nela estabelecidos para o novo regime
próprio de previdência social dos servidores titulares
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de cargos efetivos da administração federal direta, autárquica e fundacional;
II – observar, em qualquer caso, os princípios da
independência e da autonomia administrativa e ﬁnanceira dos Poderes da União, do Tribunal de Contas e
do Ministério Público da União ou tenha ou venha a
adquirir quaisquer dessas prerrogativas;
III – editar resoluções e regulamentos, no que
couber, sobre os benefícios previdenciários e assistenciais previstos nesta Lei Complementar;
IV – planejar, executar e avaliar a gestão econômica, ﬁnanceira, patrimonial, atuarial e contábil do regime próprio de previdência social de que trata o caput,
supervisionar o recolhimento e administrar o produto
das suas contribuições previdenciárias, bens, recursos
e demais receitas vinculadas ao fundo ﬁnanceiro instituído no art. 9º, solicitar informações às autoridades
responsáveis pela sua arrecadação e recolhimento,
requerer ao Tribunal de Contas da União à realização
de inspeções e auditorias nos órgãos de arrecadação
e recolhimento, e, de ofício ou mediante provocação,
representar ao Ministério Público e demais órgãos competentes, sob pena de responsabilidade, a instauração
dos procedimentos administrativos, civis e penais cabíveis em caso de irregularidades ou ilegalidades;
V – publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo ﬁnanceiro
e orçamentário da receita e despesa previdenciárias
e acumuladas no exercício ﬁnanceiro em curso, relativamente ao regime próprio de previdência social de
que trata o caput:
a) o valor da contribuição dos entes estatais;
b) o valor das contribuições dos servidores titulares de cargos efetivos ativos;
c) o valor das contribuições dos servidores efetivos inativos e o das pensionistas;
d) o valor da despesa total com os servidores efetivos ativos;
e) o valor da despesa total com os servidores efetivos inativos e com os pensionistas;
f) o valor da receita corrente líquida do
ente estatal, calculada na forma da lei;
g) os valores de quaisquer outros itens
considerados para efeito do cálculo da despesa líquida;
h) o valor do saldo ﬁnanceiro do regime
próprio de previdência social de que trata o
caput.
VI – proceder, no mínimo a cada cinco anos, a
recenseamento previdenciário, abrangendo todos os
servidores ativos, aposentados e pensionistas vincu-

Sexta-feira

ABRIL
2009
17 11613

lados ao regime próprio de previdência social de que
trata o caput;
VII – disponibilizar ao público, inclusive por meio
de rede pública de transmissão de dados, informações
atualizadas sobre as receitas e despesas do regime
próprio de previdência social de que trata esta Lei
Complementar, bem como os critérios e parâmetros
adotados para garantir o seu equilíbrio econômico, ﬁnanceiro, patrimonial e atuarial.
Art. 2º São diretrizes gerais e critérios do regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º,
caput, e § 1º:
I – o sistema de repartição simples, retribuitivo,
solidário e contributivo de previdência social, e a responsabilidade direta, solidária e permanente da União
no pagamento dos benefícios previdenciários;
II – a realização e prévia publicisação de estudos
econômico-ﬁnanceiros e atuariais que visem à ﬁxação
de alíquota de contribuições previdenciárias com base
nos princípios da boa-fé objetiva, solidariedade e eqüidade contributiva.
III – a realização de avaliação atuarial inicial e em
cada balanço, bem como de auditoria, por entidades
independentes legalmente habilitadas, utilizando-se
de parâmetros gerais, para a organização e revisão
do plano de custeio e benefícios;
IV – o ﬁnanciamento, mediante recursos provenientes da União e as contribuições dos servidores
civis titulares de cargos efetivos ativos, inativos e dos
pensionistas, para o regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.;
V – as contribuições da União e as contribuições
dos servidores civis titulares de cargos efetivos ativos,
inativos e dos pensionistas somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários
vinculados ao regime próprio de previdência social de
que trata o art. 1º., caput, e § 1º.;
VI – a cobertura exclusiva a servidores civis da
União titulares de cargos efetivos, e seus respectivos
dependentes, vinculados ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., vedado
o pagamento de benefícios, mediante convênios, entre
o União e Estados, e entre a União e Municípios;
VII – a identiﬁcação e consolidação, em demonstrativos ﬁnanceiros e orçamentários, de todas as despesas ﬁxas e variáveis com os servidores inativos e
pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., bem
como dos encargos incidentes sobre os proventos de
aposentadoria e pensões pagos;
VIII – a sujeição às inspeções e auditorias de
natureza atuarial, contábil, ﬁnanceira, orçamentária e
patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.
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CAPÍTULO II
Da Filiação e da Inscrição
Art. 3º São ﬁliados ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, desta Lei
Complementar, na qualidade de beneﬁciários previdenciários, os segurados e seus dependentes.
§ 1º A ﬁliação e inscrição dos beneﬁciários previdenciários são obrigatórias e automáticas e geram
efeitos jurídicos imediatos, a partir da data da investidura do segurado no cargo de provimento efetivo,
condicionada a inscrição dos seus dependentes previdenciários a ulterior formalização.
§ 2º O segurado formalizará perante o IPSU –
Instituto de Previdência Social da União a declaração
de inscrição de beneﬁciários, devidamente instruída
com os comprovantes indicados, conforme ato regulamentar especíﬁco.
§ 3º A dependência previdenciária será comprovada pelo segurado nas formas admitidas em lei.
§ 4º O IPSU – Instituto de Previdência Social da
União terá o prazo de trinta dias para analisar e eventualmente indeferir a inscrição de dependente arrolado
na declaração de beneﬁciários previdenciários do segurado, ressalvado o conhecimento de fato novo superveniente, devidamente comprovado em procedimento
administrativo especíﬁco, assegurada a ampla defesa,
o contraditório e os recursos a ele inerentes.
§ 5º O segurado é responsável pela comunicação
de fato que importe inclusão ou exclusão de dependente previdenciário, bem como pela apresentação
dos documentos necessários à comprovação do fato
alegado.
Art. 4º Na hipótese da migração de regime de
que trata o art. 1º., § 1º., é automática a ﬁliação e a
inscrição dos segurados optantes e de seus dependentes previdenciário inscritos no IPSU – Instituto de
Previdência Social da União até a data de início de
vigência desta Lei Complementar.
CAPÍTULO III
Dos Segurados
Art. 5º São segurados e contribuintes obrigatórios do regime próprio de previdência social de que
trata o art. 1º., caput, e § 1º., da presente Lei Complementar:
I – os servidores públicos federais titulares de
cargos efetivos, inclusive os membros do Poder Judiciário da União, do Ministério Público Federal e do
Tribunal de Contas da União, que ingressarem no serviço público federal após o início de vigência desta Lei
Complementar;
II – os servidores públicos que vierem a se aposentar pelo regime próprio de previdência social de
que trata o art. 1º., caput, e § 1º.;
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III – os pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.;
§ 1º Ainda que submetidos à legislação estatutária federal, estão excluídos do regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.,
desta Lei Complementar:
I – os servidores titulares de cargos efetivos que
se enquadrem nos casos previstos no art. 1º., § 2º.,
I a III;
II – os servidores que ocupem exclusivamente
cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração;
III – os servidores contratados temporariamente;
IV – os empregados públicos ﬁliados ao regime
geral de previdência social – RGPS (art. 201 da Constituição Federal).
§ 2º Observado o disposto no art. 1º., caput, e
§ 1º., e no art. 3º., a investidura em cargo público federal de provimento efetivo determina a ﬁliação e a
inscrição no regime próprio de previdência social de
que trata esta Lei Complementar, perdurando após a
aposentadoria.
§ 3º Na hipótese de acumulação de cargos, na
forma da Constituição Federal, o servidor mencionado no caput deste artigo será segurado obrigatório
em relação a cada um dos cargos por ele titulados,
mas a sua vinculação às disposições da presente Lei
Complementar ocorrerá somente em relação ao cargo
efetivo que corresponda ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., sem
prejuízo dos seus direitos e obrigações previdenciários
no âmbito do regime ao qual vinculado o outro cargo,
quando diversos.
§ 4º Permanece ﬁliado ao regime próprio de previdência social discriminado no art. 1º., caput, e § 1º.,
na qualidade de segurado, mediante contribuição, nas
formas previstas nesta Lei Complementar, o servidor
titular de cargo efetivo de órgão público da administração federal direta, autárquica ou fundacional, o membro
de Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas
da União que estiver afastado de suas funções, sem
remuneração, quando:
I – cedido para outro órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios;
II – afastado ou licenciado, temporariamente, do
cargo efetivo e suas funções;
III – no exercício de mandato eletivo, nas condições previstas em lei.
Art. 6º A perda da condição de segurado do regime previdenciário próprio de que trata esta Lei Complementar ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I – morte;
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II – ausência ou morte presumida, declaradas
por sentença transitada em julgado;
III – exoneração ou demissão;
IV – por sentença judicial transitada em julgado.
CAPÍTULO IV
Dos Dependentes Previdenciários
Art. 7º São considerados dependentes previdenciários de segurado do regime próprio de previdência
social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., desta Lei
Complementar:
I – a pessoa do ﬁlho, enquanto civilmente menor
de idade ou enquanto não adquirir capacidade plena
para os atos da vida civil, nos termos da lei, ou que
seja estudante do ensino regular, até os 24 anos de
idade, inclusive, ou inválido, ou ainda que receba pensão alimentícia estabelecida em Juízo;
II – a pessoa do cônjuge;
III – a pessoa do companheiro ou convivente, na
constância de união estável, independente de sexo;
IV – a pessoa do ex-cônjuge, do ex-companheiro
ou ex-convivente, designada pelo segurado como seu
beneﬁciário previdenciário, ou assim considerado em
razão de decisão judicial;
V – a pessoa do tutelado ou do enteado, nas
condições do inciso I e sem pensão alimentícia ou
rendimentos suﬁcientes para o próprio sustento e
educação;
VI – a pessoa do menor sob guarda que integre
a unidade familiar do segurado, nas condições do inciso I;
VII – os ascendentes que não tenham meios próprios de subsistência ou que, necessitados, integrem
a unidade familiar do segurado, e a pessoa do irmão
órfão, nas condições do inc. I, desde que integre a unidade familiar do segurado.
§ 1º A dependência à entidade familiar caracteriza
o vínculo individual de dependência previdenciária e
deve ser formalizada nos termos previstos no art. 3º.,
e parágrafos, desta Lei Complementar.
§ 2º As uniões homo afetivas estáveis devem
observar os requisitos previstos no parágrafo anterior,
para efeitos de dependência previdenciária.
§ 3º A dependência previdenciária ao segurado é
presumida no caso das pessoas mencionadas nos incisos I a VI, devendo ser formalizada nos termos previstos
no art. 3º, e parágrafos, desta Lei Complementar.
§ 4º A invalidez da pessoa do ﬁlho ainda que superveniente a morte do segurado caracteriza, independentemente de idade, a dependência previdenciária,
e deve ser formalizada nos mesmos moldes previstos
nos parágrafos anteriores, devendo ser comprovada
por laudo ﬁrmado por junta médica e, a critério do IPSU
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– Instituto de Previdência Social da União, ser objeto
de veriﬁcações médicas periódicas.
§ 5º Os dependentes previdenciários arrolados
nos incisos I a VI são preferenciais, concorrendo entre
si, e os do inciso VII somente poderão perceber benefício previdenciário na falta daqueles.
Art. 8º A perda da condição de dependente previdenciário de servidor efetivo ativo ou aposentado
vinculado ao regime próprio de que trata esta Lei Complementar ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I – para a pessoa do cônjuge:
a) pela separação judicial, divórcio ou
separação de fato há mais de 2 (dois) anos,
sem ﬁxação judicial de alimentos, salvo manifestação em contrário do segurado ou em
razão de decisão judicial;
b) pela nulidade ou anulação do casamento, salvo decisão judicial em sentido diverso;
c) pela perda da qualidade de segurado
por aquele de quem depende previdenciariamente;
II – para a pessoa dos ﬁlhos, do tutelado, do
enteado ou do menor sob guarda, ao adquirirem a
capacidade plena para os atos da vida civil, exceção
feita às demais hipóteses discriminadas no art. 7º.,
incisos I, V e VI;
III – para os dependentes previdenciários em
geral:
a) pela completa cessação da invalidez;
b) pela morte;
c) pela perda da qualidade de segurado
por aquele de quem dependem previdenciariamente;
d) pela manifestação de vontade do segurado, que não poderá, entretanto, excluir
os dependentes de que trata os incisos I a VI
do art. 6º.
IV – para a pessoa do companheiro ou convivente:
a) pela cessação de qualquer união estável, sem ﬁxação judicial de alimentos, salvo
manifestação em contrário do segurado, ou
em razão de decisão judicial;
b) pela perda da qualidade de segurado
por aquele de quem depende previdenciariamente.
CAPÍTULO V
Do Plano de Custeio
Art. 9º Fica criado junto ao IPSU – Instituto de
Previdência Social da União, na condição de gestor
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do regime próprio de previdência social de que trata
esta Lei Complementar, um fundo previdenciário, de
natureza ﬁnanceira, exclusivamente destinado à cobertura dos benefícios previdenciários e assistenciais
aos servidores titulares de cargos efetivos abrangidos
pelo art.1º., caput, e § 1º.
§ 1º O fundo previdenciário, de natureza ﬁnanceira, com regime de capitalização global, será constituído:
I – pela contribuição previdenciária da União, por
seus Poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas
e demais órgãos da administração direta, autárquica
e fundacional, relativamente aos servidores titulares
de cargos efetivos e vitalícios vinculados ao regime
próprio de previdência social de que trata o art. 1º.,
caput, e § 1º;
II – pela contribuição previdenciária simples dos
segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social de que
trata o art. 1º, caput, e § 1º.;
III – por doações, subvenções e legados;
IV – por receitas decorrentes de aplicações ﬁnanceiras e investimentos patrimoniais;
V – por valores recebidos a título de compensação ﬁnanceira, na forma prevista pelo § 9º. do art.
201 da Constituição Federal, relativamente ao regime
próprio de previdência social de que trata o art. 1º.,
caput, e § 1º.;
VI – por juros de mora, correção monetária e
multas;
VII – pelas demais dotações previstas no orçamento federal;
VIII – por outras receitas ou bens que lhe forem
destinados por lei;
IX – por complementações de recursos, a cargo
das dotações orçamentárias próprias do respectivo
Poder ou Órgão, para cobertura de eventuais diferenças entre o valor necessário ao pagamento das
aposentadorias e pensões e o valor das contribuições
previdenciárias correspondentes ao mês anterior, em
decorrência de qualquer insuﬁciência para os pagamentos dos benefícios e/ou de desequilíbrio técnico
atuarial do sistema.
§ 2º A constituição do fundo ﬁnanceiro referido
no caput observará as diretrizes gerais e os critérios
dispostos nos artigos 1º., § 3º., e 2º., e, adicionalmente, os seguintes preceitos:
a) estabelecimento de estrutura técnicoadministrativa, com conselhos de administração e ﬁscal e autonomia ﬁnanceira;
b) existência de conta distinta da conta
do Tesouro Nacional;
c) aporte de capital inicial em valor a
ser deﬁnido, conforme diretrizes gerais e critérios;
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d) vedação da utilização de recursos do
fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União,
a órgãos e entidades da administração indireta
e aos respectivos segurados;
e) avaliação de bens, direitos e ativos de
qualquer natureza ao fundo, em conformidade com o art. 106, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964;
f) estabelecimento de limites para a taxa
de administração, conforme parâmetros gerais;
g) constituição e extinção do fundo mediante lei.
§ 3º Os recursos do fundo de que trata o caput
serão depositados em conta especial, distinta das contas do Tesouro Nacional, vinculada exclusivamente à
sua destinação previdenciária, de conformidade com
o art. 71 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de
1964, e com o art. 1º, inc. III, da Lei Federal nº 9.717,
de 27 de novembro de 1998, devendo ser utilizados
unicamente para o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais vinculados ao regime próprio de
previdência social de que trata o art. 1º., caput, e §
1º., desta Lei Complementar.
§ 4º A arrecadação das contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios serão operacionalizadas pelos respectivos Poderes de União, Ministério
Público, Tribunal de Contas e demais órgãos federais
de origem com autonomia administrativa, observadas
as normas estabelecidas para o regime próprio de previdência social de que trata esta Lei Complementar.
§ 5º As aplicações ﬁnanceiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às Resoluções do Conselho Monetário Nacional, far-se-ão, exclusivamente,
em território nacional, em banco público, preferencialmente federal, sendo vedada a aplicação ou remessa
de valores, em espécie ou nominais, direta ou indiretamente, ao exterior, ou a aplicação em títulos públicos,
exceto os federais, bem como a utilização desses recursos para empréstimos de qualquer natureza.
Art. 10 – O sistema do regime próprio de previdência social de que trata esta Lei Complementar será
de capitalização global e solidário para os servidores
nomeados após a sua promulgação e para os nomeados até a data de sua promulgação de repartição
simples e solidário.
Art. 11 – O pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão vinculados ao regime próprio
de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e
§ 1º., desta Lei Complementar, deverá ter previsão e
correr à conta das dotações orçamentárias especíﬁcas
de cada Poder da União, Ministério Público, Tribunal
de Contas e demais órgãos da administração federal
direta, autárquica e fundacional competentes, cujos
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repasses serão feitos nas mesmas datas em que ocorrerem os dos duodécimos.
Art. 12 – A responsabilidade da União quanto ao
pagamento mensal dos benefícios previdenciários vinculados ao regime próprio de que trata esta Lei Complementar é solidária, direta e permanente.
§ 1º Na hipótese de que o fundo ﬁnanceiro previsto no art. 9º deixe de ser econômica e ﬁnanceiramente auto-sustentável, a União será responsável pelo
pagamento integral dos proventos de aposentadoria e
das pensões devidos mensalmente aos beneﬁciários
vinculados ao regime próprio de previdência social de
que trata o art. 1º., caput, e § 1º.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no parágrafo
anterior, o pagamento dos benefícios previdenciários
deverá ser operacionalizado e procedido pelos respectivos Poderes de União, Ministério Público, Tribunal
de Contas e demais órgãos da administração federal
direta, autárquica e fundacional competentes, correndo as despesas à conta das previsões e dotações
orçamentárias destinadas para este ﬁm, observado o
disposto no art. 13.
§ 3º Com base nos estudos econômicos e ﬁnanceiros realizados pelo IPSU – Instituto de Previdência
Social da União na gestão do regime próprio de previdência social de que trata art. 1º., caput, e § 1º., na
previsão de arrecadação mensal das suas respectivas
contribuições previdenciárias e na evolução dos ativos
ﬁnanceiros líquidos vinculados ao fundo previsto no art.
9º., o União deverá estimar, prever e alocar, quando da
elaboração da lei orçamentária anual, dotação suﬁciente à suplementação destinada ao pagamento mensal
dos proventos de aposentadoria e de pensão.
Art. 13 – Os Poderes da União, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e demais órgãos da
administração federal direta, autárquica e fundacional
que procedam ao pagamento mensal de remuneração, subsídio, proventos de aposentadoria e pensões
vinculados ao regime próprio de previdência social de
que trata art. 1º., caput, e § 1º., deverão arrecadar e
recolher, de ofício, à conta vinculada ao fundo instituído no art. 9º., dentro do mês subseqüente, o total
dos descontos previdenciários realizados nas suas
respectivas folhas de pagamento.
Parágrafo único – A autoridade administrativa ou
servidor que, no exercício das suas funções, deixar de
efetuar os recolhimentos previdenciários legalmente
devidos ao IPSU – Instituto de Previdência Social da
União, na condição de gestor do regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.,
incorrerá em falta funcional, sem prejuízo das sanções
de natureza civil ou criminal cabíveis.
Art. 14 – Na condição de gestor do regime próprio
de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e
§ 1º., e para o desempenho das suas atribuições, o
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IPSU – Instituto de Previdência Social da União deverá
ﬁscalizar o recolhimento e administrar o produto das
contribuições previdenciárias, bens, recursos e demais
receitas afetas ao fundo ﬁnanceiro instituído no art. 9º.,
solicitar informações às autoridades responsáveis pela
sua arrecadação e recolhimento, requerer ao Tribunal
de Contas da União a realização de inspeções e auditorias nos órgãos de arrecadação e recolhimento, e, de
ofício ou mediante provocação, representar ao Ministério Público e demais órgãos competentes, a instauração dos procedimentos administrativos, civis e penais
cabíveis em caso de ilegalidades ou descumprimento
de obrigações previdenciárias, inclusive para ﬁns de
responsabilização funcional dos infratores.
§ 1º Os integrantes dos órgãos de administração
do IPSU – Instituto de Previdência Social da União, na
condição de gestor do regime próprio de previdência
social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei
Complementar, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei Complementar nº 109, de 29
de maio de 2001.
§ 2º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório
e a ampla defesa.
Art. 15 – Na gestão do regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., o
direito do IPSU – Instituto de Previdência Social da
União apurar e constituir os créditos dos quais é titular
extingue-se após o decurso de 5 (cinco) anos, sendo
também de 5 (cinco) anos o prazo para cobrar os créditos constituídos.
§ 1º Igual prazo terá o segurado para haver a
restituição de contribuições previdenciárias, quando
o recolhimento for indevido ou sem causa.
§ 2º Nos casos de cobrança de contribuições
e, nos termos previstos no art. 26, caput, desta Lei
Complementar, de devolução de contribuições previdenciárias indevidas ou sem causa, o principal será
atualizado pelo IGP-M/FGV, ou por outro índice que
venha a substituí-lo, e terá a incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, ou taxa equivalente mensal, inclusive em caso de fração superior
a 15 (quinze) dias.
CAPÍTULO VI
Da Base de Contribuição Previdenciária
Art. 16 – Entende-se como base de contribuição
previdenciária, para os ﬁns desta Lei Complementar, o
valor mensal atribuído por lei ao subsídio, ao vencimento
do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de
caráter individual, dos por tempo de serviço, das fun-
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ções gratiﬁcadas ou de quaisquer outras vantagens,
inclusive as incorporadas, bem como o valor mensal
dos proventos de aposentadoria e das pensões deles
decorrentes, excluídos:
a) abono familiar;
b) gratiﬁcação e abono de permanência;
c) gratiﬁcação de produtividade
d) diárias;
e) ajuda de custo;
f) indenização de transporte;
g) vale-alimentação ou refeição;
h) jeton;
i) terço de férias;
j) auxílio-creche;
l) outras parcelas de caráter eventual ou
indenizatório.
§ 1º A contribuição previdenciária dos servidores efetivos ativos vinculados ao regime próprio de
previdência social de que trata o art. 1º., caput, e §
1º., incidirá sobre a totalidade da base de contribuição
deﬁnida no caput deste artigo.
§ 2º Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime
próprio de previdência social de que trata o art. 1º.,
caput, e § 1º., que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos de que trata esta Lei
Complementar, e, no dobro do valor do limite de que
trata este parágrafo quando o beneﬁciário for portador
de doença incapacitante.
§ 3º As contribuições ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.,
terão como contrapartida benefícios previdenciários
correspondentes.
Art. 17 – Ressalvados os casos de reembolso
previstos em ato oﬁcial, o afastamento do servidor
efetivo, sem percepção de remuneração ou subsídio
na origem, na hipótese constante do art. 5º., § 4º., I,
determina a responsabilidade do órgão cessionário
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais e da contribuição do servidor efetivo cedido
ao fundo previsto no art. 9º., cuja base de cálculo será
a remuneração ou o subsídio percebidos na forma deﬁnida no artigo anterior.
Parágrafo único – Quando houver opção do servidor pela remuneração ou subsídio do cargo efetivo
de origem, o órgão cessionário responderá pela contribuição previdenciária patronal prevista no art. 9º., §
1º., inc. I, permanecendo o servidor cedido responsável
pelo recolhimento da sua contribuição previdenciária,
conforme previsto no art. 9º., § 1º., inc. II, desde que
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não lhe seja aplicável o disposto no art. 40, § 19, da
Constituição Federal.
Art. 18 – Nos casos de afastamento ou de licenciamento do cargo efetivo exercido, sem remuneração
ou subsídio, o segurado poderá optar entre efetuar o
recolhimento mensal das contribuições previdenciárias
estabelecidas no art. 9º., § 1º., I e II, desta Lei Complementar, ou suspender automaticamente a contagem
do seu tempo de contribuição, mediante comunicação
escrita ao IPSU – Instituto de Previdência Social da
União, no prazo de 30 dias.
CAPÍTULO VII
Dos Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Art. 19 – O IPSU – Instituto de Previdência Social
da União e a União são solidariamente responsáveis
pelo pagamento mensal dos proventos de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos segurados
e dependentes previdenciários vinculados ao regime
próprio de previdência social de que trata o art. 1º.,
caput, e § 1º., desta Lei Complementar.
Parágrafo único – Fica vedada a instituição de
mais de um regime federal próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e
de mais de uma unidade gestora do respectivo regime
em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art.
142, § 3º., X, da Constituição Federal.
Seção I
Disposições Gerais
Art. 20 – A concessão e o cálculo do benefício
de aposentadoria aos servidores titulares de cargos
efetivos de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., e a
pensão de seus dependentes, deverão observar os
requisitos, critérios e princípios dispostos nesta Lei
Complementar, aplicando-se-lhes, no que couber, as
disposições mais benéﬁcas editadas em legislação
constitucional federal superveniente, em qualquer
caso assegurados o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
§ 1º Aos servidores titulares de cargos efetivos
ativos que tenham cumprido os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria pelo regime próprio
de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e §
1º., é assegurada, a qualquer tempo, a concessão de
aposentadoria, bem como pensão a seus dependentes,
com base nos critérios da legislação então vigente, ou
nas condições da legislação superveniente, desde que
estas lhes sejam mais benéﬁcas.
§ 2º O servidor de que trata o § 1º. deste artigo,
que tenha completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, na forma desta Lei Complementar, e que
opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a
aposentadoria compulsória prevista no art. 37.
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§ 3º Na forma da lei, deverão ser criados outros
mecanismos de incentivo à permanência, no serviço
público, dos servidores efetivos ativos que venham
a completar as exigências para a sua aposentadoria
voluntária.
§ 4º Na forma da lei, poderão ser criados mecanismos de incentivo à reversão à atividade e os seus
respectivos critérios de implementação.
§ 5º Observadas as disposições desta Lei Complementar, é vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
servidores efetivos vinculados ao regime próprio de
previdência social de que trata o art. 1º., caput, e §
1º., ressalvados os casos dos portadores de deﬁciência ou o exercício de atividades exclusivamente sob
condições especiais ou que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, na forma da lei.
Art. 21 – Observado o disposto no art. 5º., § 3º.,
quanto às aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a
percepção de mais de um benefício de aposentadoria
à conta do regime próprio de previdência social de que
trata o art. 1º., caput, e § 1º., ressalvados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Art. 22 – Aplica-se aos benefícios previdenciários
vinculados ao regime próprio de previdência social de
que trata o art. 1º., caput, desta Lei Complementar, o
limite máximo remuneratório estabelecido pela norma
constitucional vigente, ressalvados o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Art 23 – Nenhuma aposentadoria ou pensão, em
seu valor total, será inferior à 1 (um ) salário mínimo
nacional.
Art. 24 – Aos segurados aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência
social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º., será devida uma gratiﬁcação natalina equivalente ao valor dos
proventos ou da pensão referente ao mês de dezembro de cada ano, cujo pagamento deverá realizar-se
até o dia 20.
Art. 25 – No prazo de 30 (trinta) dias, o titular do
benefício deverá comunicar quaisquer eventos que
importem o seu cancelamento ou extinção.
Parágrafo único – No caso de óbito do titular, a
comunicação deverá ser realizada por seus sucessores.
Art. 26– Nos casos de pagamento indevido, fraude
ou dolo judicialmente declarado, em relação aos benefícios previdenciários vinculados ao regime próprio
de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e
§ 1º., importa a obrigação de devolver o total auferido,
atualizado pelo IGP-M/FGV, ou outro índice que vier
a substituí-lo em caso de extinção, com juros moratórios desde a data do pagamento do benefício, em
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parcelamento corrigido, mediante prévia notiﬁcação
pessoal ao beneﬁciário.
Parágrafo único – Na falta da devolução voluntária prevista no caput deste artigo, os valores devidos
serão inscritos em dívida ativa.
Art. 27 – Serão descontados dos benefícios previdenciários vinculados ao regime próprio de previdência
social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.:
I – contribuições previdenciárias;
II – valores declarados devidos pelos beneﬁciários,
mediante prévia autorização, na forma da lei civil;
III – devolução consensual dos valores de benefícios recebidos indevidamente a maior, nos casos do
caput do artigo anterior;
IV – imposto de renda retido na fonte, ressalvadas as disposições legais;
V – pensão de alimentos estabelecida em decisão judicial;
VI – devolução de valores de benefícios recebidos indevidamente a maior, limitado o estorno à quinta
parte do total mensal do benefício de prestação continuada auferido pelo beneﬁciário;
VII – contribuições sindicais, associativas e demais parcelas em favor das entidades de classe, desde
que expressamente autorizados pelo beneﬁciário;
VIII – outros descontos instituídos por lei.
Parágrafo único – Além dos casos previstos nesta
Lei Complementar, os benefícios previdenciários não
poderão ser objeto de penhora, arresto, seqüestro ou
qualquer outra constrição judicial, nem de outorga de
procuração com poderes irrevogáveis ou em causa
própria, sendo nula de pleno direito a cessão de direitos previdenciários ou a constituição de qualquer
ônus sobre eles.
Art. 28 – Não haverá restituição de contribuições
previdenciárias aos segurados, excetuados os casos
de recolhimento indevido ou de enriquecimento sem
causa da União.
Art. 29 – O prazo prescricional para pleitear
qualquer direito ou benefício de prestação continuada decorrente do regime próprio de que trata o art.
1º., caput, e § 1º., será de 5 (cinco) anos, contados
a partir da data da inequívoca ciência pessoal, pelo
interessado, do ato administrativo que importe em
denegação, redução ou extinção de benefícios previdenciários.
Seção II
Do Tempo de Contribuição
Art. 30 – O tempo de contribuição será contado
de acordo com a legislação constitucional aplicável ao
regime próprio de previdência social de que trata o art.
1º., caput, e § 1º., observado o seguinte:
I – para a contagem de tempo de contribuição
dos servidores titulares de cargos efetivos vinculados
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ao regime próprio de previdência social de que trata
esta Lei Complementar, será observado o disposto no
art. 4º. Da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998, combinado com o art. 40, §§ 9º. e 10,
da Constituição Federal em vigor, ressalvado o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
II – para efeitos de aposentadoria do servidor
efetivo ativo ou em disponibilidade, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública federal, estadual ou municipal, e
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que
os diversos regimes de previdência social se compensarão ﬁnanceiramente, segundo critérios estabelecidos em lei;
III – o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria não será computado para a
concessão de outra.
Art. 31 – Será computado, integralmente, como
tempo de contribuição, para ﬁns de aposentadoria:
I – o tempo de serviço ativo nas forças armadas
e auxiliares;
II – o tempo em que o servidor esteve em disponibilidade;
III – o tempo em que o servidor esteve aposentado, nas hipóteses de reversão, na forma da lei, caso
em que o servidor permanecerá vinculado ao regime
próprio de previdência social de origem, se diverso do
previsto no art. 1º caput;
IV – os demais casos previstos em lei.
Art. 32 – O tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º, caput,
e § 1º., será controlado e averbado pelo Poder Executivo da União, Ministério Público, Tribunal de Contas
da União ou órgão a que estiver vinculado o servidor
titular de cargo efetivo, sem prejuízo das atribuições
legais do Tribunal de Contas da União.
Art. 33 – A expedição de certidão de tempo de
contribuição previdenciária incumbirá exclusivamente ao respectivo Poder da União, Ministério Público,
Tribunal de Contas da União e demais órgãos da administração federal direta, autárquica e fundacional
competentes.
CAPÍTULO VIII
Das Prestações Previdenciárias
e Assistenciais em Espécie
Art. 34 – Na forma desta Lei Complementar, o
regime próprio de previdência social de que trata o
art.1º., caput, e § 1º., compreende as seguintes prestações previdenciárias:
I – Quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez permanente;
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b) aposentadoria compulsória por idade;
c) aposentadoria voluntária por idade e
tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por idade;
e) aposentadoria especial;
II – Quanto aos dependentes: pensão por morte.
Parágrafo único – Os proventos de aposentadoria
e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder aos limites remuneratórios legalmente
estabelecidos.
Seção I
Da Aposentadoria por Invalidez Permanente
Art. 35 – A aposentadoria por invalidez permanente será devida ao segurado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo integrais
quando decorrente de acidente em serviço, moléstia
proﬁssional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei.
§ 1º Aplica-se à aposentadoria por invalidez permanente o disposto no art. 34, parágrafo único.
§ 2º A aposentadoria por invalidez permanente
poderá ser precedida de licença para tratamento de
saúde e dependerá da veriﬁcação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do Poder da União, Ministério Público, Tribunal de Contas da
União ou órgão da administração direta, autárquica ou
fundacional em que lotado o servidor efetivo, por seus
serviços médicos competentes.
§ 3º Em caso de doença que impuser afastamento
compulsório, com base em laudo deﬁnitivo do departamento médico do órgão de origem do servidor efetivo,
a aposentadoria por invalidez permanente independerá
de licença para tratamento de saúde ou por acidente
em serviço e será devida a partir da publicação do ato
da sua concessão pelo respectivo Poder Executivo da
União, Ministério Público, Tribunal de Contas da União
e demais órgãos competentes.
§ 4º Ao servidor efetivo aposentado em decorrência de moléstia proﬁssional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, na forma da lei, é vedado o exercício de
outra atividade federal pública remunerada, sob pena
de cassação da sua aposentadoria.
§ 5º Acidente em serviço, para os ﬁns desta Lei
Complementar, é aquele ocorrido no exercício do cargo
efetivo ou função que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a perda
permanente da capacidade para o trabalho.
§ 6º Equiparam-se ao acidente em serviço, para
os efeitos desta Lei Complementar:
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I – o acidente ligado ao serviço que, embora
não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a perda da capacidade para o trabalho
do segurado;
II – o acidente sofrido pelo segurado no local e
no horário do trabalho;
III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo ou função;
IV – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que
fora do local e horário de serviço:
a) na realização de serviço relacionado
ao cargo ou função;
b) na prestação espontânea de serviço
à União, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para
estudo, quando ﬁnanciada pelo União, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do
segurado;
d) no percurso da residência para o local
de trabalho ou deste para aquela, qualquer que
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de
propriedade do segurado.
Art. 36 – Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição previsto no artigo anterior,
considerar-se-á a fração entre o tempo de contribuição
do servidor efetivo e o necessário à aposentadoria por
idade e tempo de contribuição, computada em dias,
na forma dos artigos 30 e 31, ressalvados, em qualquer caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada.
Seção II
Da Aposentadoria Compulsória Por Idade
Art. 37 – O segurado será automaticamente aposentado na forma da lei aos setenta anos de idade,
por ato de inativação vigente a partir do dia imediato
àquele em que atingir a idade limite de permanência
no serviço, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, desde que não tenha implementado
os requisitos para a obtenção de aposentadoria com
proventos integrais.
§ 1º Aplica-se ao cálculo dos proventos referidos
no caput o disposto no art. 36.
§ 2º Aplica-se à aposentadoria compulsória o
disposto no art. 34, parágrafo único.
Seção III
Das Aposentadorias Voluntárias
Art. 38 – Na forma desta Lei Complementar, as
aposentadorias voluntárias dos servidores titulares de
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cargos efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, serão:
I – por idade e tempo de contribuição, na forma
dos artigos 39 e 40, respectivamente;
II – por idade, na forma do art. 41.
§ 1º Aplica-se às aposentadorias voluntárias previstas nesta Lei Complementar o disposto no art. 34,
parágrafo único.
§ 2º Tirante às hipóteses de reversão, a pedido, ao
regime próprio de previdência social de que proveio, ou
de cumprimento espontâneo dos requisitos dispostos
no art. 39, a aposentadoria voluntária dos servidores
ativos optantes aludidos no art. 1º., § 1º., observará os
requisitos, critérios e princípios informativos dispostos
no art. 2º. Da Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de
dezembro de 2003.
Art. 39 – As aposentadorias voluntárias com
tempo integral de serviço público podem ser por idade e tempo de contribuição, e serão concedidas aos
servidores titulares de cargos efetivos vinculados ao
regime próprio de previdência social de que trata o art.
1º., caput, e § 1º., de acordo com o art. 40, § 1º., III,
a, da Constituição Federal.
§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação
aos requisitos dispostos no art. 40, § 1º., III, “a”, para
o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 2º Para cada ano de contribuição que exceder
o requisito previsto no art. 40, § 1º., III, “a”, da Constituição Federal, será reduzido de um ano o requisito
de idade disposto no referido artigo.
§ 3º Observado o disposto no art. 22, os proventos de aposentadoria dos servidores titulares de
cargos efetivos e as pensões dos seus dependentes
abrangidos por este artigo serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modiﬁcar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassiﬁcação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão,
na forma prevista nos artigos 43 a 48.
Art. 40 – Os servidores vinculados ao regime
próprio de previdência social de que trata este artigo,
que também tenham contribuído para o regime geral
de previdência social e averbado este tempo no serviço público, serão aposentados voluntariamente, desde
que tenham cumprido, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
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I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
III – dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação aos
requisitos dispostos nos incisos I e II, para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio.
§ 2º Os limites mínimos estabelecidos no inciso I
serão reduzidos de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder o requisito previsto no inciso
II, respeitada em qualquer hipótese a soma mínima de
95 anos para homens e 85 anos para mulheres entre
tempo de contribuição e idade.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações, devidamente atualizadas,
utilizadas como base para as contribuições do servidor
ao regime próprio de previdência social de que trata
o art. 1º., caput, e § 1º., desta Lei Complementar, e
ao regime geral de previdência social previsto no art.
201 da Constituição Federal, sendo assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real.
§ 4º No cálculo dos proventos de aposentadoria
de que trata o parágrafo anterior, previsto neste artigo
e no art. 2º. da Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de
dezembro de 2003, será considerada a média aritmética
simples das maiores remunerações, utilizadas como
base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a
80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.
§ 5º As remunerações consideradas no cálculo
do valor inicial dos proventos terão os seus valores
atualizados mês a mês, de acordo com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos salários
de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do regime geral de previdência social.
§ 6º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha
havido contribuição para regime próprio.
§ 7º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos
competentes da administração federal direta, autárquica
ou fundacional, e entidades gestoras dos regimes de
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previdência aos quais o servidor esteve vinculado, ou
por outro documento público, na forma da lei.
§ 8º Para os ﬁns deste artigo, as remunerações
consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 5º. deste artigo, não poderão ser
inferiores ao valor do salário-mínimo ou superiores ao
limite máximo do salário de contribuição, quanto aos
meses em que o servidor esteve vinculado ao regime
geral de previdência social.
§ 9º Os proventos, calculados de acordo com os
§§ 3º. e 4º. deste artigo, por ocasião da sua concessão,
não poderão ser inferiores ao salário-mínimo, nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria.
§ 10 – Observado o disposto no art. 22, é assegurado o reajustamento anual das pensões dos dependentes dos servidores abrangidos por este artigo,
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, na forma prevista nos artigos 43 a 48.
Art. 41 – A aposentadoria voluntária por idade,
dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência social de que trata o art. 1º., caput, e § 1º.,
ocorre aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos
de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.
Parágrafo único: Aplicam-se à aposentadoria
voluntária por idade, prevista no art. 38, II, as disposições do art. 40.
Seção IV
Da Aposentadoria Especial
Art. 42 – Art. 2º A aposentadoria especial será
devida, uma vez cumprido o tempo mínimo de 10 (dez)
anos de efetivo exercício no serviço púbico e 5 (cinco)
anos no cargo ou função em que se dará a aposentadoria, independentemente de idade, ao servidor que
tiver, a qualquer tempo, trabalhado sujeito a atividades de risco e/ou atividades exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde e/ou a integridade física conforme dispuser a lei federal que trata da
matéria e seus regulamentos.
Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria
especial serão calculados na forma do estabelecido
pelos §§ 2º e 3º art. 40 da Constituição.
Seção V
Da Pensão por Morte
Art. 43 – Ao conjunto de dependentes previdenciários do segurado, enumerados no art. 7º., é devida
pensão por morte, ausência ou morte presumida do
servidor titular de cargo efetivo ativo ou aposentado
vinculado ao regime próprio de previdência social de
que trata o art. 1º., caput, e § 1º.

58

Abril

de

2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 1º A concessão do benefício de pensão por
morte será igual:
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite remuneratório máximo estabelecido na Constituição Federal, caso aposentado
à data do óbito; ou
II – ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art.
201 da Constituição Federal, acrescentado de setenta
por cento da parcela excedente a este limite, caso em
atividade na data do óbito.
§ 2º A pensão por morte do servidor falecido é
irredutível e será reajustada:
I – nos termos do art. 39, § 3º., nas hipóteses
previstas no art. 20, § 1º., e no art. 39, §§ 1º. e
2º.; ou
II – em conformidade com as disposições do art.
40, § 10, nos demais casos.
§ 3º Para os ﬁns previstos no caput, a ausência
e a morte presumida deverão ser declaradas por sentença judicial transitada em julgado.
§ 4º Em caso de necessidade dos dependentes
do segurado ausente ou presumidamente morto, ﬁca
assegurada a concessão de pensão provisória por
morte aos seus beneﬁciários previdenciários, na forma do § 1º. e até que seja implementado o requisito
aludido no § 2º., quando a pensão será transformada
em deﬁnitiva.
Art. 44 – A pensão por morte será devida aos dependentes previdenciários do segurado a contar:
I– da data do óbito, quando requerida no prazo
de 30 (trinta) dias desta;
II – da data do requerimento, quando requerida
após o prazo previsto no inciso I, salvo a comprovada
ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Parágrafo único – A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá
efeitos a partir de sua efetivação e o novo cálculo do
rateio da pensão por morte observará o disposto no
art. 43, § 2º.,I ou II.
Art. 45– A pensão por morte é irredutível e rateada aos dependentes, sendo destinado 50% (cinqüenta
por cento) de seu montante ao cônjuge ou convivente e o restante rateado entre os demais dependentes
em partes iguais, mantido seu valor integral sucessivamente aos dependentes supérstites, até que cesse
o direito do último.
Parágrafo único – O rateio da pensão por morte
deverá considerar o seu valor total, mesmo em caso
de inclusão ou exclusão de dependentes previdenciários, mas a habilitação ou requerimento retardatário
ao benefício, mesmo por dependente preferencial, não
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assegura direito às quotas anteriores pagas a outros
pensionistas.
Art. 46 – A pensão extinguir-se-á com a morte
do último pensionista ou nos casos previstos no art.
8º desta Lei Complementar.
Parágrafo único – A ocorrência de evento que, por
sentença transitada em julgado, resulte na declaração
de recebimento de pensão por morte mediante fraude,
dolo ou má-fé, sujeita o pensionista à devolução dos
valores indevidamente recebidos, na forma prevista no
art. 26 desta Lei Complementar, ou através de parcelamento reajustado.
Art. 47 – Não faz jus à pensão o dependente
que, por sentença transitada em julgado, houver sido
declarado autor, co-autor ou partícipe de homicídio
doloso, consumado ou tentado, contra a pessoa do
segurado.
Art. 48 – A condição de dependente, para ﬁns de
pensão, observará os critérios legais de dependência
previdenciária.
Seção VI
Dos Benefícios Assistenciais
Art. 49 – Os segurados previdenciários e seus
dependentes, de que trata esta Lei Complementar,
continuarão fazendo jus aos benefícios assistenciais
previstos em lei.
TÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 50 – Até que sejam providos os cargos necessários à estruturação organizacional e operacional
do IPSU – Instituto de Previdência Social da União, no
prazo máximo de dois anos ﬁca suspensa a aplicação
da presente lei.
Art. 51 – Os atuais dependentes enumerados
na legislação vigente até a publicação da presente lei
complementar, que já tenham cumprido os requisitos
para a obtenção de pensão por morte, e os servidores efetivos ativos já tenham cumprido todos os requisitos da legislação então vigente para a obtenção
de aposentadoria e concessão de pensão, mantêm
o direito à sua percepção nos termos da legislação
constitucional então aplicável à espécie, desde que
lhes seja mais benéﬁca, em qualquer caso devendo
ser preservado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Art. 52 – Não estão abrangidos pelo art. 1º., caput, e § 1º., desta Lei Complementar, submetendo-se
às normas, princípios e disposições previdenciárias
próprias, legais e constitucionais, que lhes são respectivos:
I – os servidores civis submetidos à legislação
estatutária federal, inclusive do Poder Judiciário, do
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Ministério Público e do Tribunal de Contas da União,
ativos e inativos, e seus dependentes, que tenham ingressado no serviço público federal antes da vigência
desta Lei Complementar;
II – os aposentados pelo regime geral de previdência social, e seus dependentes, que percebam
complementação ou diferença de proventos dos cofres da União, por seus Poderes da União, Ministério
Público, Tribunal de Contas da União e demais órgãos
ou entidades estaduais competentes;
§ 1º Incidirá contribuição previdenciária prevista
em lei federal sobre a base de contribuição deﬁnida no
art. 16 desta Lei Complementar para o servidor ativo
de que tratam o inciso II deste artigo, deduzida a faixa
de salário de contribuição do regime geral de previdência social e observado o limite mínimo estabelecido no
artigo 23 desta Lei Complementar.
§ 2º Incidirá a contribuição previdenciária prevista
em lei federal sobre o total da complementação ou da
diferença de proventos paga pela União, por seus Poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais
órgãos ou entidades estaduais aos servidores inativos
e pensionistas de que trata o inciso II.
§ 3º Incidirá a contribuição previdenciária prevista em lei federal sobre a pensão paga aos dependentes dos servidores de que tratam os incisos
deste artigo.
§ 4º Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo e sem desvinculação às normas, critérios e requisitos próprios de previdência social aos quais estão
vinculados, respectivamente, aplicam-se aos beneﬁciários discriminados nos incisos e parágrafos deste
artigo, as disposições dos artigos 7º. e 8º., 16 a 18,
23, 27, 28 e 45 a 50, todos desta Lei Complementar,
ressalvados, em qualquer caso, o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Art. 53 – A contribuição da União, por seus Poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais
órgãos estaduais competentes da administração direta, autárquica e fundacional, para os sistemas de
previdência social de que trata o art. 1º., § 2º., I e II,
corresponderá ao dobro da contribuição do servidor
ativo, devendo o produto de sua arrecadação ser contabilizado em conta especíﬁca.
§ 1º – O regime é o de repartição simples, aplicável às aposentadorias e pensões atuais, às aposentadorias e pensões futuras, deixadas pelos aposentados,
e pelos atuais servidores que tenham ingressado no
serviço público federal, em cargo de provimento efetivo,
até a data da promulgação desta Lei Complementar,
sendo a administração processamento e pagamento
dos benefícios da competência do IPSU – Instituto de
Previdência Social da União;
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§ 2º – A União é responsável pela cobertura de
eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras decorrentes do
pagamento de benefícios previdenciários vinculados
ao regime próprio discriminado no caput e no §1º
deste artigo;
Art. 54 – A lei deverá regular a forma e o prazo de restituição das contribuições previdenciárias a
cargo da União e do servidor titular de cargo efetivo
que, vinculado a qualquer das normas relativas aos
sistemas de previdência social aludidos no art. 1º.,
§ 2º., I e II, exercer, na forma do seu § 1º., a prévia
e expressa opção prevista no caput dos artigos 2º.
e 6º. (1ª. e 2ª. hipóteses) da Emenda Constitucional
nº. 41/2003.
Art. 55 – É vedado ao IPSU – Instituto de Previdência Social da União celebrar convênios para a
prestação de serviços e operações relativos ao regime próprios de previdência social de que trata o art.
1º., caput, e § 1º.
Art. 56 – Esta lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação e, ressalvados os direitos
adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada em
favor dos servidores ativos e inativos, dependentes,
pensionistas e demais segurados de que trata a presente Lei Complementar, ﬁcam revogados os textos
legais que dispuserem em contrário.
Justiﬁcação
O presente Projeto de Lei Complementar, que institui o Regime de Próprio de Previdência Social – RPPS
para os servidores públicos federais titulares de cargo
efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, ﬁxa as regras para a concessão de aposentadorias
e pensões pelo regime de previdência de que trata o
art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade para gestão da Previdência Própria dos Servidores
da União denominada IPSU – Instituto de Previdência
Social da União e dá outras providências.
O objetivo do Projeto de Lei Complementar é
implementar o regime próprio de previdência social –
RPPS para o servidor público federal, consolidando a
reforma da previdência iniciada com a aprovação da
Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de
2003, viabilizando assim a construção de uma modalidade de aposentadoria sustentável aos servidores
públicos federais e assegurando aos mesmos a dignidade no período de aposentação na forma prevista
nas EMC 41 e 47, e à sociedade Brasileira a certeza
de que não pagará esta conta novamente.
É mister assegurar que a plena sustentabilidade de aposentação somente se viabiliza através da
efetiva contribuição estabelecida nesta Lei Complementar para o servidor e para o poder público, e em
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conseqüência a formação de reservas com a devida
remuneração para ao longo do tempo formarem bolo
de recursos indispensáveis ao atendimento das aposentadorias, com aplicação preferencial em Bancos
Públicos de forma a comporem a poupança tão necessárias ao ﬁnanciamento do desenvolvimento de
nossa sociedade.
Indispensável esclarecer que com relação aos
atuais servidores e aposentados aﬁgura-se irreversível
passivo ﬁnanceiro que na esteira do conteúdo desta
Lei Complementar resgatar-se-á ao longo do período
de transição que naturalmente demanda uma alteração
estrutural de tamanha envergadura e ousadia.
É Correto assegurar que a progressão da implantação do novo regime próprio de previdência social –
RPPS trará por ﬁm o equilíbrio da previdência pública,
garantindo sua sustentabilidade no longo prazo, isto é, a
existência dos recursos necessários ao pagamento dos
benefícios estabelecidos nas emendas constitucionais
que regulam a matéria previdenciária, reduzindo assim
a pressão que atualmente este passivo previdenciário
exerce sobre as contas públicas, permitindo recompor,
na medida em que o novo regime se estabelece, a capacidade de gasto público.
O projeto viabiliza em última análise a manutenção de aposentadorias sustentáveis àqueles servidores
que durante a vida funcional efetuarem suas contribuições previdenciárias tendo como contrapartida a contribuição do poder público federal, garante o sistema
de repartição simples aos servidores e aposentados
atuais, e, permite que os recursos sejam administrados
e aplicados por meio de gestão paritária ente Governo
e Servidores, o que seguramente resultará que estes
de maneira direta ou indiretamente estejam sendo investidos a favor da sociedade brasileira.
Está distribuído em dois grandes títulos e oito
capítulos à saber:
TÍTULO I
Do Regime Próprio
de Previdência Social da União
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO II
Da Filiação e da Inscrição
CAPÍTULO III
Dos Segurados
CAPÍTULO IV
Dos Dependentes Previdenciários
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CAPÍTULO V
Do Plano de Custeio
CAPÍTULO VI
Da Base de Contribuição Previdenciária
CAPÍTULO VII
Dos Benefícios Previdenciários e Assistenciais
CAPÍTULO VIII
Das Prestações Previdenciárias
e Assistenciais em Espécie
TÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Importante ressaltar que o referido Projeto de Lei
complementar contempla a autorização para a criação
do IPSU – Instituto de Previdência Social da União
cabendo destacar a previsão de que a gestão da entidade dar-se-á em paridade com os demais Poderes.
Fica estabelecida a participação de representantes
dos poderes, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas da União nos conselhos deliberativo, ﬁscal e
na Diretoria Executiva da entidade, ocupando por meio
de alternância periódica sua Presidência, estes serão
indicados pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, pelo
Ministério Público da União, pelo Tribunal de
Contas da União e pelas entidades nacionais
representativas dos servidores públicos respeitadas
sempre a paridade entre Governo e Servidores.
Cumpre observar que a implantação do IPSU –
Instituto de Previdência Social da União implica em
custos iniciais decorrentes da contratação de pessoal, aquisição de softwares, hardwares, serviços contábeis e atuariais, etc..., como igualmente ocorreria
caso aprovada a criação da FUNPRESP prevista no
PL 1992/2007, o que denota de pronto que o Estado
Brasileiro carece da estruturação de entidade encarregada de administrar o sistema previdenciário.
A lei de criação do IPSU – Instituto de Previdência
Social da União indicará a quantidade e a fonte dos
recursos orçamentários cuja transferência será indispensável para a cobertura dos custos iniciais ou suporte
o custo administrativo até que a massa de participantes atinja montante suﬁciente para a sustentabilidade
econômico-ﬁnanceira e atuarial da entidade.
A instituição e implantação do Regime Próprio de
Previdência Social para os servidores da União afastarão o impacto ﬁnanceiro negativo que a mudança de
regime proposta pelo PL 1992/2007 traz em seu conteúdo que em última análise resultará em um impacto
negativo nas contas públicas no curto prazo, na medida
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em que o governo deixará de receber a contribuição
sobre a parcela da remuneração do servidor entrante
que ultrapassar o limite do regime geral de previdência
social – RGPS, e terá um gasto adicional, na medida em
que passará a contribuir para o regime complementar,
capitalizando reservas individuais para os servidores
junto ao sistema ﬁnanceiro nacional para aplicação,
entre outros destinos, no mercado privado.
O fato é que a presente lei complementar não
impõe este choque às contas públicas, e de forma
gradual, na medida em que forem nomeados novos
servidores, vai inserindo nas contas públicas o custo
previdenciário de formação do fundo ﬁnanceiro de que
trata. Sem drenar de maneira drástica os recursos do
erário para formação de poupanças junto a iniciativa
privada.
Consta na justiﬁcativa daquele projeto (1992/07)
que “no longo prazo, contudo, haverá uma redução nas
despesas públicas, pois o poder Público ﬁcará responsável apenas pelo pagamento do valor dos benefícios
até o limite estabelecido para o regime (RGPS), o que
contribuirá para a manutenção do equilíbrio atuarial
no regime próprio de previdência dos servidores públicos”.
A avaliação no particular nos parece no mínimo
precipitada, já que os dois únicos exemplos maduros
na América Latina, o Chile e a Argentina, na prática,
ao implantarem seus regimes de previdência complementar, tidos a época como a solução para todos os
males, submeteram o estado e a Sociedade ao esforço
relevante no sentido de ﬁnanciar as novas poupanças
que se constituíam junto a iniciativa privada, e, ao ﬁnal,
o Estado chileno voltou a ﬁnanciar pelo menos em parte
as aposentadorias daqueles que ao longo de décadas
contribuíram para uma aposentadoria complementar
privada e por ocasião da percepção do benefício indeﬁnido, foram relegados à condição de miserabilidade. Na Argentina, o governo percebendo que a crise
de setembro de 2008 havia atingido duramente aos
fundos de aposentadoria e pensão decidiu pela estatização dos mesmos, como meio de assegurar aos
cofres públicos um mínimo de condições de garantir a
aposentadoria de seus nacionais.
Em ambos os casos chegamos ao longo prazo
dos fundos complementares com uma nova conta a
ser paga pela sociedade, ou seja, a conta das aposentadorias cujo “colchão garantidor” foi construído
pelo estado ao longo de anos, voltou para a sociedade
porque as empresas/entidades gestoras dos fundos
não conseguiram garantir pagamentos minimamente
compatíveis a seus beneﬁciários.
Por ﬁm mencionar que o IPSU – Instituto de Previdência Social da União muito provavelmente será a
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maior entidade de previdência presente no mercado
brasileiro, tanto em número de segurados como em
volume de recursos
Ante o exposto, apresento o presente Projeto de
Lei Complementar, e peço o apoio dos ilustres pares
desta casa para aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Sérgio Zambiasi.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Seção II
Dos Servidores Públicos
....................................................................................
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
ﬁxados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I – por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia proﬁssional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma
da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
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b) sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões,
por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência
de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos deﬁnidos em leis complementares,
os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
I portadores de deﬁciência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
47, de 2005)
§ 5º – Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação
ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 6º – Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/98)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
de pensão por morte, que será igual: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à
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data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
II – ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite, caso em atividade na data
do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 9º – O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 10 – A lei não poderá estabelecer qualquer
forma de contagem de tempo de contribuição ﬁctício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
§ 11 – Aplica-se o limite ﬁxado no art. 37, XI, à
soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas
a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos
de inatividade com remuneração de cargo acumulável
na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de
cargo eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/98)
§ 12 – Além do disposto neste artigo, o regime
de previdência dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos
e critérios ﬁxados para o regime geral de previdência
social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20,
de 15/12/98)
§ 13 – Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 14 – A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão ﬁxar, para o valor
das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo
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estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de
que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art.
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio
de entidades fechadas de previdência complementar,
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição deﬁnida. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 16 – Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até
a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão
devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de
cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que
tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um
regime próprio de previdência social para os servidores
titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade
gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição, quando o beneﬁciário, na forma da
lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................
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CAPÍTULO II
Das Forças Armadas
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem.
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas
gerais a serem adotadas na organização, no preparo
e no emprego das Forças Armadas.
§ 2º Não caberá “habeas-corpus” em relação a
punições disciplinares militares.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são
denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser ﬁxadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18,
de 1998)
I – as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente
da República e asseguradas em plenitude aos oﬁciais
da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com
os demais membros, o uso dos uniformes das Forças
Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
II – o militar em atividade que tomar posse em
cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
III – O militar da ativa que, de acordo com a lei,
tomar posse em cargo, emprego ou função pública
civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ﬁcará agregado ao respectivo quadro e
somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-se-lhe
o tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a reserva, sendo depois de dois anos
de afastamento, contínuos ou não, transferido para
a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
IV – ao militar são proibidas a sindicalização e
a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18,
de 1998)
V – o militar, enquanto em serviço ativo, não pode
estar ﬁliado a partidos políticos; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VI – o oﬁcial só perderá o posto e a patente se for
julgado indigno do oﬁcialato ou com ele incompatível,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente,
em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo
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de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
VII – o oﬁcial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos,
por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VIII – aplica-se aos militares o disposto no art.
7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art.
37, incisos XI, XIII, XIV e XV; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
IX – (Revogado pela Emenda Constitucional nº
41, de 19.12.2003)
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras
condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................
Seção III
Da Previdência Social
Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de ﬁliação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
II – proteção à maternidade, especialmente à
gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
V – pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneﬁciários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de atividades exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
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a integridade física e quando se tratar de segurados
portadores de deﬁciência, nos termos deﬁnidos em lei
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado
terá valor mensal inferior ao salário mínimo. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios deﬁnidos em lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 5º É vedada a ﬁliação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo,
de pessoa participante de regime próprio de previdência. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 6º A gratiﬁcação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral
de previdência social, nos termos da lei, obedecidas
as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
II – sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para
o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão ﬁnanceiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente
pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma
da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de
baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito
de sua residência, desde que pertencentes a famílias
de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de
valor igual a um salário-mínimo. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e
carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Modiﬁca o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá
outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º – A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 7º ...............................................................
XII – salário-família pago em razão do dependente
do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
....................................................................................
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos;
...................................................................................”
“Art. 37 – ...........................................................
§ 10 – É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
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cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”
“Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
ﬁnanceiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1º – Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
ﬁxados na forma do § 3º:
I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto
se decorrente de acidente em serviço, moléstia proﬁssional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especiﬁcadas em lei;
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 2º – Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.
§ 3º – Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão
à totalidade da remuneração.
§ 4º – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, deﬁnidos em lei complementar.
§ 5º – Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação
ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.
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§ 6º – Ressalvadas as aposentadorias decorrentes
dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime de previdência previsto neste artigo.
§ 7º – Lei disporá sobre a concessão do benefício
da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos
a que teria direito o servidor em atividade na data de
seu falecimento, observado o disposto no § 3º.
§ 8º – Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modiﬁcar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassiﬁcação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
§ 9º – O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito
de disponibilidade.
§ 10 – A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição ﬁctício.
§ 11 – Aplica-se o limite ﬁxado no art. 37, XI, à
soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas
a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos
de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e
de cargo eletivo.
§ 12 – Além do disposto neste artigo, o regime
de previdência dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos
e critérios ﬁxados para o regime geral de previdência
social.
§ 13 – Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral
de previdência social.
§ 14 – A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão ﬁxar, para o valor
das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo
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estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.
§ 15 – Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
atender aos seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo.
§ 16 – Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até
a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.”
“Art. 42 – ...........................................................
§ 1º – Aplicam-se aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a
ser ﬁxado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art.
40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual especíﬁca dispor sobre as matérias do art. 142, §
3º, inciso X, sendo as patentes dos oﬁciais conferidas
pelos respectivos governadores.
§ 2º – Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionistas, aplica-se
o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º.”
“Art. 73 – ...........................................................
§ 3º – Os Ministros do Tribunal de Contas da
União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros
do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes,
quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.
...................................................................................”
“Art. 93 – ...........................................................
VI – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no
art. 40;
..................................................................................”
“Art. 100 – .........................................................
§ 3º – O disposto no “caput” deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica
aos pagamentos de obrigações deﬁnidas em lei como
de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial
transitada em julgado.”
“Art. 114 – .........................................................
§ 3º – Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no
art. 195, I, “a”, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.”
“Art. 142 – .........................................................
§ 3º – .................................................................
IX – aplica-se aos militares e a seus pensionistas
o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º;
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...................................................................................”
“Art. 167 – .........................................................
XI – a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, “a”, e II,
para a realização de despesas distintas do pagamento
de benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201.
....................................................................................”
“Art. 194 – .........................................................
Parágrafo único – ..............................................
VII – caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.”
“Art. 195 – .........................................................
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II – do trabalhador e dos demais segurados da
previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral
de previdência social de que trata o art. 201;
...........................................................................
§ 8º – O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a seguridade social
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos
benefícios nos termos da lei.
§ 9º – As contribuições sociais previstas no inciso
I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica
ou da utilização intensiva de mão-de-obra.
§ 10 – A lei deﬁnirá os critérios de transferência
de recursos para o sistema único de saúde e ações
de assistência social da União para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para
os Municípios, observada a respectiva contrapartida
de recursos.
§ 11 – É vedada a concessão de remissão ou
anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, “a”, e II deste artigo, para débitos em montante
superior ao ﬁxado em lei complementar.”
“Art. 201 – A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de ﬁliação obrigatória, observados critérios que pre-
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servem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada;
II – proteção à maternidade, especialmente à
gestante;
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
V – pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2º.
§ 1º – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneﬁciários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de atividades exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, deﬁnidos em lei complementar.
§ 2º – Nenhum benefício que substitua o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 3º – Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente
atualizados, na forma da lei.
§ 4º – É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios deﬁnidos em lei.
§ 5º – É vedada a ﬁliação ao regime geral de
previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de
previdência.
§ 6º – A gratiﬁcação natalina dos aposentados
e pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.
§ 7º – É assegurada aposentadoria no regime
geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco
anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os
sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
§ 8º – Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para
o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 9º – Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
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na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão ﬁnanceiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei.
§ 10 – Lei disciplinará a cobertura do risco de
acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado.
§ 11 – Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei.”
“Art. 202 – O regime de previdência privada, de
caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
será facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar.
§ 1º – A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios
de entidades de previdência privada o pleno acesso
às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.
§ 2º – As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes, nos termos da lei.
§ 3º – É vedado o aporte de recursos a entidade
de previdência privada pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista e
outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua
contribuição normal poderá exceder a do segurado.
§ 4º – Lei complementar disciplinará a relação
entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades
fechadas de previdência privada, e suas respectivas
entidades fechadas de previdência privada.
§ 5º – A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas
privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de
entidades fechadas de previdência privada.
§ 6º – A lei complementar a que se refere o §
4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades
fechadas de previdência privada e disciplinará a in-
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serção dos participantes nos colegiados e instâncias
de decisão em que seus interesses sejam objeto de
discussão e deliberação.”
Art. 2º – A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 248 – Os benefícios pagos, a qualquer título,
pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e
os não sujeitos ao limite máximo de valor ﬁxado para
os benefícios concedidos por esse regime observarão
os limites ﬁxados no art. 37, XI.
Art. 249 – Com o objetivo de assegurar recursos
para o pagamento de proventos de aposentadoria e
pensões concedidas aos respectivos servidores e seus
dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão constituir fundos integrados
pelos recursos provenientes de contribuições e por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração
desses fundos.
Art. 250 – Com o objetivo de assegurar recursos
para o pagamento dos benefícios concedidos pelo
regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir
fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza
e administração desse fundo.”
Art. 3º – É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência
social, bem como aos seus dependentes, que, até a
data da publicação desta Emenda, tenham cumprido
os requisitos para a obtenção destes benefícios, com
base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º – O servidor de que trata este artigo, que
tenha completado as exigências para aposentadoria
integral e que opte por permanecer em atividade fará
jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no
art. 40, § 1º, III, “a”, da Constituição Federal.
§ 2º – Os proventos da aposentadoria a ser
concedida aos servidores públicos referidos no “caput”, em termos integrais ou proporcionais ao tempo
de serviço já exercido até a data de publicação desta
Emenda, bem como as pensões de seus dependentes,
serão calculados de acordo com a legislação em vigor
à época em que foram atendidas as prescrições nela
estabelecidas para a concessão destes benefícios ou
nas condições da legislação vigente.
§ 3º – São mantidos todos os direitos e garantias
assegurados nas disposições constitucionais vigentes
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à data de publicação desta Emenda aos servidores e
militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos
ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem
tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal.
Art. 4º – Observado o disposto no art. 40, § 10,
da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será
contado como tempo de contribuição.
Art. 5º – O disposto no art. 202, § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência de paridade entre
a contribuição da patrocinadora e a contribuição do
segurado, terá vigência no prazo de dois anos a partir
da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes,
na data de publicação da lei complementar a que se
refere o § 4º do mesmo artigo.
Art. 6º – As entidades fechadas de previdência
privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive
empresas públicas e sociedades de economia mista,
deverão rever, no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e
serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus
ativos, sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do
disposto neste artigo.
Art. 7º – Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da Constituição Federal deverão ser
apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo
de noventa dias após a publicação desta Emenda.
Art. 9º – Observado o disposto no art. 4º desta
Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha ﬁliado
ao regime geral de previdência social, até a data de
publicação desta Emenda, quando, cumulativamente,
atender aos seguintes requisitos:
I – contar com cinqüenta e três anos de idade,
se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e
II – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos,
se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea anterior.
§ 1º – O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do “caput”, e
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observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode
aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de
contribuição, quando atendidas as seguintes condições:
I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos,
se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea anterior;
II – o valor da aposentadoria proporcional será
equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o “caput”, acrescido de cinco
por cento por ano de contribuição que supere a soma
a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem
por cento.
§ 2º – O professor que, até a data da publicação
desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e
que opte por aposentar-se na forma do disposto no “caput”, terá o tempo de serviço exercido até a publicação
desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete
por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher,
desde que se aposente, exclusivamente, com tempo
de efetivo exercício de atividade de magistério.
Art. 11 – A vedação prevista no art. 37, § 10, da
Constituição Federal, não se aplica aos membros de
poder e aos inativos, servidores e militares, que, até
a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de
provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas
previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a
percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime
de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição
Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o
limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.
Art. 12 – Até que produzam efeitos as leis que
irão dispor sobre as contribuições de que trata o art.
195 da Constituição Federal, são exigíveis as estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade
social e dos diversos regimes previdenciários.
Art. 13 – Até que a lei discipline o acesso ao
salário-família e auxílio-reclusão para os servidores,
segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda
bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos
e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão
corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 14 – O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201 da Constituição Federal é ﬁxado em R$
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1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da
data da publicação desta Emenda, ser reajustado de
forma a preservar, em caráter permanente, seu valor
real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 15 – Até que a lei complementar a que se
refere o art. 201, § 1º, da Constituição Federal, seja publicada, permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e
58 da Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, na redação
vigente à data da publicação desta Emenda.
Art. 16 – Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 17 – Revoga-se o inciso II do § 2º do art. 153
da Constituição Federal.
Brasília, 15 de dezembro de 1998
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2003
Modiﬁca os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201
da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3
do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos
da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara Dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 37. .............................................................
....................................................................................
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Es-taduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos;
...........................................................................” (NR)
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“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
ﬁnanceiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
ﬁxados na forma dos §§ 3º e 17:
I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto
se decorrente de acidente em serviço, moléstia proﬁssional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas
as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que
tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
.
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
de pensão por morte, que será igual:
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento
da parcela excedente a este limite, caso aposentado
à data do óbito; ou
II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até
o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a
este limite, caso em atividade na data do óbito.
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, conforme critérios estabelecidos em lei.
....................................................................................
§ 15. O regime de previdência complementar de
que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art.
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio
de entidades fechadas de previdência complementar,
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição deﬁnida.
....................................................................................
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão
devidamente atualizados, na forma da lei.
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§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de
cargos efetivos.
§ 19. O servidor de que trata este artigo que
tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores
titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal,
ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.” (NR)
“Art. 42. .............................................................
....................................................................................
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o
que for ﬁxado em lei especíﬁca do respectivo ente
estatal.” (NR)
“Art. 48. .............................................................
....................................................................................
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts.
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.” (NR)
“Art. 96. .............................................................
....................................................................................
II – .....................................................................
....................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes
forem vinculados, bem como a ﬁxação do subsídio de
seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
..........................................................................” (NR)
“Art. 149. ...........................................................
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não
será inferior à da contribuição dos servidores titulares
de cargos efetivos da União.
...........................................................................” (NR)
“Art. 201. ...........................................................
....................................................................................
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda,
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a
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um salário-mínimo, exceto aposentadoria por tempo
de contribuição.” (NR)
Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
é assegurado o direito de opção pela aposentadoria
voluntária com proventos calculados de acordo com
o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
até a data de publicação daquela Emenda, quando o
servidor, cumulativamente:
I – tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo
em que se der a aposentadoria;
III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos,
se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea a deste inciso.
§ 1 º O servidor de que trata este artigo que
cumprir as exigências para aposentadoria na forma do
caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos
para cada ano antecipado em relação aos limites de
idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da
Constituição Federal, na seguinte proporção:
I – três inteiros e cinco décimos por cento, para
aquele que completar as exigências para aposentadoria
na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;
II – cinco por cento, para aquele que completar
as exigências para aposentadoria na forma do caput
a partir de 1º de janeiro de 2006.
§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do
Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto
neste artigo.
§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do Ministério Público
ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de
serviço exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no § 1º deste artigo.
§ 4º O professor, servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que, até a data de publicação
da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro
de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo
efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na
forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço
exercido até a publicação daquela Emenda contado
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com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e
de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério, observado o disposto no § 1º.
§ 5º O servidor de que trata este artigo, que
tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por
permanecer em atividade, fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da
Constituição Federal.
§ 6º Às aposentadorias concedidas de acordo
com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º,
da Constituição Federal.
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer
tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem
como pensão aos seus dependentes, que, até a data
de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos
os requisitos para obtenção desses benefícios, com
base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte
por permanecer em atividade tendo completado as
exigências para aposentadoria voluntária e que conte
com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição,
se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar
as exigências para aposentadoria compulsória contidas
no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em
termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta
Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em
vigor à época em que foram atendidos os requisitos
nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.
Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em gozo de benefícios na data de publicação desta
Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no
seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de
que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares
de cargos efetivos.
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a
que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela
dos proventos e das pensões que supere:
I – cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previ-
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dência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, para os servidores inativos e os pensionistas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, para os servidores inativos e os pensionistas
da União.
Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o art.
201 da Constituição Federal é ﬁxado em R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da
data de publicação desta Emenda, ser reajustado de
forma a preservar, em caráter permanente, seu valor
real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
na forma da lei, quando, observadas as reduções de
idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art.
40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
III – vinte anos de efetivo exercício no serviço
público; e
IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo
exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modiﬁcar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37,
XI, da Constituição Federal. (Revogado pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões
dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º
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desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modiﬁcar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassiﬁcação do cargo ou função em que se
deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
Art. 8º Até que seja ﬁxado o valor do subsídio de
que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será considerado, para os ﬁns do limite ﬁxado naquele inciso, o
valor da maior remuneração atribuída por lei na data de
publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal
Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior remuneração
mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal a que
se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos.
Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções
e empregos públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.
Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do art. 142 da
Constituição Federal, bem como os arts. 8º e 10 da Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.
Art. 11. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47,
DE 5 DE JULHO DE 2005
Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da
Constituição Federal, para dispor sobre a
previdência social, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
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tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37. .............................................................
....................................................................................
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório
previstas em lei.
§ 12. Para os ﬁns do disposto no inciso XI do caput deste artigo, ﬁca facultado aos Estados e ao Distrito Federal ﬁxar, em seu âmbito, mediante emenda
às respectivas Constituições e Lei Or gânica, como
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos
Vereadores.” (NR)
“Art. 40. .............................................................
....................................................................................
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos deﬁnidos em leis complementares,
os casos de servidores:
I portadores de deﬁciência;
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
....................................................................................
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição, quando o beneﬁciário, na forma da
lei, for portador de doença incapacitante.” (NR)
“Art. 195. ...........................................................
....................................................................................
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso
I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade
econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do
porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
...........................................................................” (NR)
“Art. 201. ...........................................................
....................................................................................

74

Abril

de

2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneﬁciários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de atividades exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física e quando se tratar de segurados
portadores de deﬁciência, nos termos deﬁnidos em
lei complementar.
....................................................................................
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de
baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito
de sua residência, desde que pertencentes a famílias
de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios
de valor igual a um salário-mínimo.
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e
carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social.” (NR)
Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias
dos servidores públicos que se aposentarem na forma
do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de
2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para
cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
de aposentadorias concedidas com base neste artigo
o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.
Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será
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computada, para efeito dos limites remuneratórios de
que trata o inciso XI do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim deﬁnida
pela legislação em vigor na data de publicação da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Art. 5º Revoga-se o parágrafo único do art. 6º
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003.
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº
41, de 2003.
Brasília, 5 de julho de 2005.
LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
TÍTULO VII
Dos Fundos Especiais
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especiﬁcadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada
a adoção de normas peculiares de aplicação.
....................................................................................
Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais
obedecerá as normas seguintes:
I – os débitos e créditos, bem como os títulos de
renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente
na data do balanço;
II – os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;
III – os bens de almoxarifado, pelo preço médio
ponderado das compras.
§ 1° Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão
ﬁgurar ao lado das correspondentes importâncias em
moeda nacional.
§ 2º As variações resultantes da conversão dos
débitos, créditos e valores em espécie serão levadas
à conta patrimonial.
§ 3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens
móveis e imóveis.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 109,
DE 29 DE MAIO DE 2001
Mensagem de veto nº 494
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Dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202
da Constituição Federal, observado o disposto nesta
Lei Complementar.
Art. 2o O regime de previdência complementar é
operado por entidades de previdência complementar
que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma
desta Lei Complementar.
Art. 3o A ação do Estado será exercida com o
objetivo de:
I – formular a política de previdência complementar;
II – disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de
desenvolvimento social e econômico-ﬁnanceiro;
III – determinar padrões mínimos de segurança
econômico-ﬁnanceira e atuarial, com ﬁns especíﬁcos
de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos
planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de
suas atividades;
IV – assegurar aos participantes e assistidos o
pleno acesso às informações relativas à gestão de
seus respectivos planos de benefícios;
V – ﬁscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e
VI – proteger os interesses dos participantes e
assistidos dos planos de benefícios.
Art. 4o As entidades de previdência complementar são classiﬁcadas em fechadas e abertas, conforme
deﬁnido nesta Lei Complementar.
Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão,
ﬁscalização e controle das atividades das entidades de
previdência complementar serão realizados por órgão
ou órgãos regulador e ﬁscalizador, conforme disposto
em lei, observado o disposto no inciso VI do art. 84 da
Constituição Federal.
CAPÍTULO II
Dos Planos de Benefícios
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Seção I
Disposições Comuns
Art. 6o As entidades de previdência complementar
somente poderão instituir e operar planos de benefícios
para os quais tenham autorização especíﬁca, segundo
as normas aprovadas pelo órgão regulador e ﬁscalizador, conforme disposto nesta Lei Complementar.
Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos ﬁxados pelo órgão regulador e ﬁscalizador, com o objetivo de assegurar transparência,
solvência, liquidez e equilíbrio econômico-ﬁnanceiro
e atuarial.
Parágrafo único. O órgão regulador e ﬁscalizador
normatizará planos de benefícios nas modalidades de
benefício deﬁnido, contribuição deﬁnida e contribuição
variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reﬂitam a evolução técnica e possibilitem
ﬂexibilidade ao regime de previdência complementar.
Art. 8o Para efeito desta Lei Complementar, considera-se:
I – participante, a pessoa física que aderir aos
planos de benefícios; e
II – assistido, o participante ou seu beneﬁciário
em gozo de benefício de prestação continuada.
Art. 9o As entidades de previdência complementar
constituirão reservas técnicas, provisões e fundos, de
conformidade com os critérios e normas ﬁxados pelo
órgão regulador e ﬁscalizador.
§ 1o A aplicação dos recursos correspondentes
às reservas, às provisões e aos fundos de que trata
o caput será feita conforme diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2o É vedado o estabelecimento de aplicações
compulsórias ou limites mínimos de aplicação.
Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos
planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos
certiﬁcados de participantes condições mínimas a serem ﬁxadas pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
§ 1o A todo pretendente será disponibilizado e a
todo participante entregue, quando de sua inscrição
no plano de benefícios:
I – certiﬁcado onde estarão indicados os requisitos
que regulam a admissão e a manutenção da qualidade
de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios;
II – cópia do regulamento atualizado do plano
de benefícios e material explicativo que descreva,
em linguagem simples e precisa, as características
do plano;
III – cópia do contrato, no caso de plano coletivo
de que trata o inciso II do art. 26 desta Lei Complementar; e
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IV – outros documentos que vierem a ser especiﬁcados pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
§ 2o Na divulgação dos planos de benefícios, não
poderão ser incluídas informações diferentes das que
ﬁgurem nos documentos referidos neste artigo.
Art. 11. Para assegurar compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de
benefícios, as entidades de previdência complementar
poderão contratar operações de resseguro, por iniciativa própria ou por determinação do órgão regulador e
ﬁscalizador, observados o regulamento do respectivo
plano e demais disposições legais e regulamentares.
Parágrafo único. Fica facultada às entidades fechadas a garantia referida no caput por meio de fundo
de solvência, a ser instituído na forma da lei.
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
Art. 12. Os planos de benefícios de entidades
fechadas poderão ser instituídos por patrocinadores
e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta
Lei Complementar.
Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á
mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o
patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em
relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão
regulador e ﬁscalizador, conforme regulamentação do
Poder Executivo.
§ 1o Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos respectivos planos, desde que expressamente prevista no
convênio de adesão.
§ 2o O órgão regulador e ﬁscalizador, dentre
outros requisitos, estabelecerá o número mínimo de
participantes admitido para cada modalidade de plano de benefício.
Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever
os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e ﬁscalizador:
I – benefício proporcional diferido, em razão da
cessação do vínculo empregatício com o patrocinador
ou associativo com o instituidor antes da aquisição
do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando
cumpridos os requisitos de elegibilidade;
II – portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;
III – resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas
do custeio administrativo, na forma regulamentada; e
IV – faculdade de o participante manter o valor
de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de
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perda parcial ou total da remuneração recebida, para
assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros deﬁnidos em normas regulamentares.
§ 1o Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador.
§ 2o O órgão regulador e ﬁscalizador estabelecerá período de carência para o instituto de que trata
o inciso II deste artigo.
§ 3o Na regulamentação do instituto previsto no
inciso II do caput deste artigo, o órgão regulador e
ﬁscalizador observará, entre outros requisitos especíﬁcos, os seguintes:
I – se o plano de benefícios foi instituído antes ou
depois da publicação desta Lei Complementar;
II – a modalidade do plano de benefícios.
§ 4o O instituto de que trata o inciso II deste artigo, quando efetuado para entidade aberta, somente
será admitido quando a integralidade dos recursos
ﬁnanceiros correspondentes ao direito acumulado do
participante for utilizada para a contratação de renda
mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo
mínimo não poderá ser inferior ao período em que a
respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo
de quinze anos, observadas as normas estabelecidas
pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
Art. 15. Para efeito do disposto no inciso II do caput do artigo anterior, ﬁca estabelecido que:
I – a portabilidade não caracteriza resgate; e
II – é vedado que os recursos ﬁnanceiros correspondentes transitem pelos participantes dos planos de
benefícios, sob qualquer forma.
Parágrafo único. O direito acumulado corresponde
às reservas constituídas pelo participante ou à reserva
matemática, o que lhe for mais favorável.
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos
patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são
equiparáveis aos empregados e associados a que se
refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros
ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
§ 2o É facultativa a adesão aos planos a que se
refere o caput deste artigo.
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos planos em extinção, assim considerados
aqueles aos quais o acesso de novos participantes
esteja vedado.
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação
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pelo órgão regulador e ﬁscalizador, observado o direito
acumulado de cada participante.
Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos
no plano é assegurada a aplicação das disposições
regulamentares vigentes na data em que se tornou
elegível a um benefício de aposentadoria.
Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade
mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição
necessário à constituição das reservas garantidoras
de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das
demais despesas, em conformidade com os critérios
ﬁxados pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
§ 1o O regime ﬁnanceiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações
que sejam programadas e continuadas.
§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de
benefícios e deverá estar expresso em nota técnica
atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com
as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.
§ 3o As reservas técnicas, provisões e fundos
de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer
título deverão atender permanentemente à cobertura
integral dos compromissos assumidos pelo plano de
benefícios, ressalvadas excepcionalidades deﬁnidas
pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição
de reservas terão como ﬁnalidade prover o pagamento
de benefícios de caráter previdenciário, observadas as
especiﬁcidades previstas nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. As contribuições referidas no
caput classiﬁcam-se em:
I – normais, aquelas destinadas ao custeio dos
benefícios previstos no respectivo plano; e
II – extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déﬁcits, serviço passado e outras ﬁnalidades
não incluídas na contribuição normal.
Art. 20. O resultado superavitário dos planos de
benefícios das entidades fechadas, ao ﬁnal do exercício,
satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos
mencionados planos, será destinado à constituição de
reserva de contingência, para garantia de benefícios,
até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas.
§ 1o Constituída a reserva de contingência, com
os valores excedentes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios.
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§ 2o A não utilização da reserva especial por três
exercícios consecutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade.
§ 3o Se a revisão do plano de benefícios implicar
redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições
dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos
assistidos.
Art. 21. O resultado deﬁcitário nos planos ou nas
entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação
regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram
causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência
complementar.
§ 1o O equacionamento referido no caput poderá
ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento
do valor das contribuições, instituição de contribuição
adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão
regulador e ﬁscalizador.
§ 2o A redução dos valores dos benefícios não
se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a
instituição de contribuição adicional para cobertura do
acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.
§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déﬁcit previsto no caput deste
artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente
na redução proporcional das contribuições devidas ao
plano ou em melhoria dos benefícios.
Art. 22. Ao ﬁnal de cada exercício, coincidente com
o ano civil, as entidades fechadas deverão levantar as
demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de
cada plano de benefícios, por pessoa jurídica ou proﬁssional legalmente habilitado, devendo os resultados
ser encaminhados ao órgão regulador e ﬁscalizador e
divulgados aos participantes e aos assistidos.
Art. 23. As entidades fechadas deverão manter
atualizada sua contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e ﬁscalizador, consolidando
a posição dos planos de benefícios que administram
e executam, bem como submetendo suas contas a
auditores independentes.
Parágrafo único. Ao ﬁnal de cada exercício serão
elaboradas as demonstrações contábeis e atuariais
consolidadas, sem prejuízo dos controles por plano
de benefícios.
Art. 24. A divulgação aos participantes, inclusive
aos assistidos, das informações pertinentes aos planos
de benefícios dar-se-á ao menos uma vez ao ano, na
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forma, nos prazos e pelos meios estabelecidos pelo
órgão regulador e ﬁscalizador.
Parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal especíﬁco deverão ser atendidas pela entidade no prazo estabelecido pelo órgão regulador e
ﬁscalizador.
Art. 25. O órgão regulador e ﬁscalizador poderá
autorizar a extinção de plano de benefícios ou a retirada
de patrocínio, ﬁcando os patrocinadores e instituidores
obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos
direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano.
Parágrafo único. Para atendimento do disposto
no caput deste artigo, a situação de solvência econômico-ﬁnanceira e atuarial da entidade deverá ser
atestada por proﬁssional devidamente habilitado, cujos
relatórios serão encaminhados ao órgão regulador e
ﬁscalizador.
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por
entidades abertas poderão ser:
I – individuais, quando acessíveis a quaisquer
pessoas físicas; ou
II – coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica
contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por
uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II
deste artigo refere-se aos casos em que uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano
previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas
vinculadas a suas ﬁliadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por uma ou mais
categorias especíﬁcas de empregados de um mesmo
empregador, podendo abranger empresas coligadas,
controladas ou subsidiárias, e por membros de associações legalmente constituídas, de caráter proﬁssional ou classista, e seus cônjuges ou companheiros e
dependentes econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e associados
os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou gerentes da pessoa jurídica
contratante.
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§ 5o A implantação de um plano coletivo será
celebrada mediante contrato, na forma, nos critérios,
nas condições e nos requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo órgão regulador.
§ 6o É vedada à entidade aberta a contratação
de plano coletivo com pessoa jurídica cujo objetivo
principal seja estipular, em nome de terceiros, planos
de benefícios coletivos.
Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as
condições e os critérios ﬁxados pelo órgão regulador, é
assegurado aos participantes o direito à portabilidade,
inclusive para plano de benefício de entidade fechada,
e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.
§ 1o A portabilidade não caracteriza resgate.
§ 2o É vedado, no caso de portabilidade:
I – que os recursos ﬁnanceiros transitem pelos
participantes, sob qualquer forma; e
II – a transferência de recursos entre participantes.
Art. 28. Os ativos garantidores das reservas técnicas, das provisões e dos fundos serão vinculados
à ordem do órgão ﬁscalizador, na forma a ser regulamentada, e poderão ter sua livre movimentação suspensa pelo referido órgão, a partir da qual não poderão
ser alienados ou prometidos alienar sem sua prévia e
expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito,
quaisquer operações realizadas com violação daquela suspensão.
§ 1o Sendo imóvel, o vínculo será averbado à
margem do respectivo registro no Cartório de Registro
Geral de Imóveis competente, mediante comunicação
do órgão ﬁscalizador.
§ 2o Os ativos garantidores a que se refere o
caput, bem como os direitos deles decorrentes, não
poderão ser gravados, sob qualquer forma, sem prévia
e expressa autorização do órgão ﬁscalizador, sendo
nulos os gravames constituídos com infringência do
disposto neste parágrafo.
Art. 29. Compete ao órgão regulador, entre outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei:
I – ﬁxar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-ﬁnanceira, para preservação da
liquidez e solvência dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade aberta, no conjunto de
suas atividades;
II – estabelecer as condições em que o órgão
ﬁscalizador pode determinar a suspensão da comercialização ou a transferência, entre entidades abertas,
de planos de benefícios; e
III – ﬁxar condições que assegurem transparência, acesso a informações e fornecimento de dados
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relativos aos planos de benefícios, inclusive quanto à
gestão dos respectivos recursos.
Art. 30. É facultativa a utilização de corretores
na venda dos planos de benefícios das entidades
abertas.
Parágrafo único. Aos corretores de planos de benefícios aplicam-se a legislação e a regulamentação
da proﬁssão de corretor de seguros.
CAPÍTULO III
Das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador
e ﬁscalizador, exclusivamente:
I – aos empregados de uma empresa ou grupo
de empresas e aos servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; e
II – aos associados ou membros de pessoas
jurídicas de caráter proﬁssional, classista ou setorial,
denominadas instituidores.
§ 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob
a forma de fundação ou sociedade civil, sem ﬁns lucrativos.
§ 2o As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo
deverão, cumulativamente:
I – terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a
contratação de instituição especializada autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão
competente;
II – ofertar exclusivamente planos de benefícios
na modalidade contribuição deﬁnida, na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei Complementar.
§ 3o Os responsáveis pela gestão dos recursos
de que trata o inciso I do parágrafo anterior deverão
manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade
fechada.
§ 4o Na regulamentação de que trata o caput, o
órgão regulador e ﬁscalizador estabelecerá o tempo
mínimo de existência do instituidor e o seu número
mínimo de associados.
Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto
a administração e execução de planos de benefícios
de natureza previdenciária.
Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços que não estejam no âmbito de seu objeto, observado o disposto
no art. 76.
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Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e ﬁscalizador:
I – a constituição e o funcionamento da entidade
fechada, bem como a aplicação dos respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos de benefícios e
suas alterações;
II – as operações de fusão, cisão, incorporação
ou qualquer outra forma de reorganização societária,
relativas às entidades fechadas;
III – as retiradas de patrocinadores; e
IV – as transferências de patrocínio, de grupo
de participantes, de planos e de reservas entre entidades fechadas.
§ 1o Excetuado o disposto no inciso III deste artigo, é vedada a transferência para terceiros de participantes, de assistidos e de reservas constituídas para
garantia de benefícios de risco atuarial programado,
de acordo com normas estabelecidas pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
§ 2o Para os assistidos de planos de benefícios na
modalidade contribuição deﬁnida que mantiveram esta
característica durante a fase de percepção de renda
programada, o órgão regulador e ﬁscalizador poderá,
em caráter excepcional, autorizar a transferência dos
recursos garantidores dos benefícios para entidade de
previdência complementar ou companhia seguradora
autorizada a operar planos de previdência complementar, com o objetivo especíﬁco de contratar plano de
renda vitalícia, observadas as normas aplicáveis.
Art. 34. As entidades fechadas podem ser qualiﬁcadas da seguinte forma, além de outras que possam
ser deﬁnidas pelo órgão regulador e ﬁscalizador:
I – de acordo com os planos que administram:
a) de plano comum, quando administram plano
ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes; e
b) com multiplano, quando administram plano ou
conjunto de planos de benefícios para diversos grupos
de participantes, com independência patrimonial;
II – de acordo com seus patrocinadores ou instituidores:
a) singulares, quando estiverem vinculadas a
apenas um patrocinador ou instituidor; e
b) multipatrocinadas, quando congregarem mais
de um patrocinador ou instituidor.
Art. 35. As entidades fechadas deverão manter
estrutura mínima composta por conselho deliberativo,
conselho ﬁscal e diretoria-executiva.
§ 1o O estatuto deverá prever representação dos
participantes e assistidos nos conselhos deliberativo
e ﬁscal, assegurado a eles no mínimo um terço das
vagas.
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§ 2o Na composição dos conselhos deliberativo e
ﬁscal das entidades qualiﬁcadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem
como o montante dos respectivos patrimônios.
§ 3o Os membros do conselho deliberativo ou do
conselho ﬁscal deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas ﬁnanceira, administrativa, contábil,
jurídica, de ﬁscalização ou de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
III – não ter sofrido penalidade administrativa por
infração da legislação da seguridade social ou como
servidor público.
§ 4o Os membros da diretoria-executiva deverão
ter formação de nível superior e atender aos requisitos
do parágrafo anterior.
§ 5o Será informado ao órgão regulador e ﬁscalizador o responsável pelas aplicações dos recursos
da entidade, escolhido entre os membros da diretoriaexecutiva.
§ 6o Os demais membros da diretoria-executiva
responderão solidariamente com o dirigente indicado
na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido.
§ 7o Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 31
desta Lei Complementar, os membros da diretoriaexecutiva e dos conselhos deliberativo e ﬁscal poderão
ser remunerados pelas entidades fechadas, de acordo
com a legislação aplicável.
§ 8o Em caráter excepcional, poderão ser ocupados até trinta por cento dos cargos da diretoria-executiva por membros sem formação de nível superior,
sendo assegurada a possibilidade de participação
neste órgão de pelo menos um membro, quando da
aplicação do referido percentual resultar número inferior à unidade.
CAPÍTULO IV
Das Entidades Abertas
de Previdência Complementar
Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm
por objetivo instituir e operar planos de benefícios de
caráter previdenciário concedidos em forma de renda
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida poderão
ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que
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se refere o caput, a elas se aplicando as disposições
desta Lei Complementar.
Art. 37. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, estabelecer:
I – os critérios para a investidura e posse em
cargos e funções de órgãos estatutários de entidades
abertas, observado que o pretendente não poderá ter
sofrido condenação criminal transitada em julgado, penalidade administrativa por infração da legislação da
seguridade social ou como servidor público;
II – as normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e estatística a serem observadas pelas
entidades abertas, inclusive quanto à padronização
dos planos de contas, balanços gerais, balancetes e
outras demonstrações ﬁnanceiras, critérios sobre sua
periodicidade, sobre a publicação desses documentos
e sua remessa ao órgão ﬁscalizador;
III – os índices de solvência e liquidez, bem como
as relações patrimoniais a serem atendidas pelas entidades abertas, observado que seu patrimônio líquido não poderá ser inferior ao respectivo passivo não
operacional; e
IV – as condições que assegurem acesso a informações e fornecimento de dados relativos a quaisquer
aspectos das atividades das entidades abertas.
Art. 38. Dependerão de prévia e expressa aprovação do órgão ﬁscalizador:
I – a constituição e o funcionamento das entidades
abertas, bem como as disposições de seus estatutos
e as respectivas alterações;
II – a comercialização dos planos de benefícios;
III – os atos relativos à eleição e conseqüente
posse de administradores e membros de conselhos
estatutários; e
IV – as operações relativas à transferência do
controle acionário, fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária.
Parágrafo único. O órgão regulador disciplinará o
tratamento administrativo a ser emprestado ao exame
dos assuntos constantes deste artigo.
Art. 39. As entidades abertas deverão comunicar ao órgão ﬁscalizador, no prazo e na forma estabelecidos:
I – os atos relativos às alterações estatutárias e
à eleição de administradores e membros de conselhos
estatutários; e
II – o responsável pela aplicação dos recursos
das reservas técnicas, provisões e fundos, escolhido
dentre os membros da diretoria-executiva.
Parágrafo único. Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com o diri-
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gente indicado na forma do inciso II deste artigo pelos
danos e prejuízos causados à entidade para os quais
tenham concorrido.
Art. 40. As entidades abertas deverão levantar
no último dia útil de cada mês e semestre, respectivamente, balancetes mensais e balanços gerais, com
observância das regras e dos critérios estabelecidos
pelo órgão regulador.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de benefícios deverão apresentar nas demonstrações ﬁnanceiras, de forma discriminada, as atividades previdenciárias e as de seguros,
de acordo com critérios ﬁxados pelo órgão regulador.
CAPÍTULO V
Da Fiscalização
Art. 41. No desempenho das atividades de ﬁscalização das entidades de previdência complementar,
os servidores do órgão regulador e ﬁscalizador terão
livre acesso às respectivas entidades, delas podendo
requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer
documentos, caracterizando-se embaraço à ﬁscalização, sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer
diﬁculdade oposta à consecução desse objetivo.
§ 1o O órgão regulador e ﬁscalizador das entidades fechadas poderá solicitar dos patrocinadores e
instituidores informações relativas aos aspectos especíﬁcos que digam respeito aos compromissos assumidos
frente aos respectivos planos de benefícios.
§ 2o A ﬁscalização a cargo do Estado não exime
os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das
suas respectivas entidades fechadas.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas submetidas
ao regime desta Lei Complementar ﬁcam obrigadas
a prestar quaisquer informações ou esclarecimentos
solicitados pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das autoridades ﬁscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de ﬁscalização tributária.
Art. 42. O órgão regulador e ﬁscalizador poderá,
em relação às entidades fechadas, nomear administrador especial, a expensas da entidade, com poderes
próprios de intervenção e de liquidação extrajudicial,
com o objetivo de sanear plano de benefícios especíﬁco, caso seja constatada na sua administração e
execução alguma das hipóteses previstas nos arts. 44
e 48 desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O ato de nomeação de que trata o caput estabelecerá as condições, os limites e as
atribuições do administrador especial.

Abril

de

81

2009

Art. 43. O órgão ﬁscalizador poderá, em relação
às entidades abertas, desde que se veriﬁque uma
das condições previstas no art. 44 desta Lei Complementar, nomear, por prazo determinado, prorrogável
a seu critério, e a expensas da respectiva entidade,
um diretor-ﬁscal.
§ 1o O diretor-ﬁscal, sem poderes de gestão, terá
suas atribuições estabelecidas pelo órgão regulador, cabendo ao órgão ﬁscalizador ﬁxar sua remuneração.
§ 2o Se reconhecer a inviabilidade de recuperação
da entidade aberta ou a ausência de qualquer condição
para o seu funcionamento, o diretor-ﬁscal proporá ao
órgão ﬁscalizador a decretação da intervenção ou da
liquidação extrajudicial.
§ 3o O diretor-ﬁscal não está sujeito à indisponibilidade de bens, nem aos demais efeitos decorrentes
da decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial da entidade aberta.
CAPÍTULO VI
Da Intervenção e da Liquidação Extrajudicial
Seção I
Da Intervenção
Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção
na entidade de previdência complementar, desde que
se veriﬁque, isolada ou cumulativamente:
I – irregularidade ou insuﬁciência na constituição
das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua
cobertura por ativos garantidores;
II – aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
competentes;
III – descumprimento de disposições estatutárias
ou de obrigações previstas nos regulamentos dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos
dos planos coletivos de que trata o inciso II do art. 26
desta Lei Complementar;
IV – situação econômico-ﬁnanceira insuﬁciente à preservação da liquidez e solvência de cada um
dos planos de benefícios e da entidade no conjunto
de suas atividades;
V – situação atuarial desequilibrada;
VI – outras anormalidades deﬁnidas em regulamento.
Art. 45. A intervenção será decretada pelo prazo
necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua recuperação.
Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão competente os atos do
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interventor que impliquem oneração ou disposição do
patrimônio.
Art. 46. A intervenção cessará quando aprovado o
plano de recuperação da entidade pelo órgão competente ou se decretada a sua liquidação extrajudicial.
Seção II
Da Liquidação Extrajudicial
Art. 47. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a falência, mas
somente a liquidação extrajudicial.
Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada
quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da
entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por ausência de condição para
funcionamento de entidade de previdência complementar:
I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – o não atendimento às condições mínimas
estabelecidas pelo órgão regulador e ﬁscalizador.
Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
I – suspensão das ações e execuções iniciadas
sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda;
II – vencimento antecipado das obrigações da
liquidanda;
III – não incidência de penalidades contratuais
contra a entidade por obrigações vencidas em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial;
IV – não ﬂuência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo;
V – interrupção da prescrição em relação às obrigações da entidade em liquidação;
VI – suspensão de multa e juros em relação às
dívidas da entidade;
VII – inexigibilidade de penas pecuniárias por
infrações de natureza administrativa;
VIII – interrupção do pagamento à liquidanda das
contribuições dos participantes e dos patrocinadores,
relativas aos planos de benefícios.
§ 1o As faculdades previstas nos incisos deste
artigo aplicam-se, no caso das entidades abertas de
previdência complementar, exclusivamente, em relação
às suas atividades de natureza previdenciária.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às
ações e aos débitos de natureza tributária.
Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral de
credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.
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§ 1o Os participantes, inclusive os assistidos, dos
planos de benefícios ﬁcam dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo
recebidos ou não.
§ 2o Os participantes, inclusive os assistidos, dos
planos de benefícios terão privilégio especial sobre os
ativos garantidores das reservas técnicas e, caso estes não sejam suﬁcientes para a cobertura dos direitos
respectivos, privilégio geral sobre as demais partes
não vinculadas ao ativo.
§ 3o Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este direito
antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão
preferência sobre os demais participantes.
§ 4o Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo não têm preferência sobre os créditos
de natureza trabalhista ou tributária.
Art. 51. Serão obrigatoriamente levantados, na
data da decretação da liquidação extrajudicial de entidade de previdência complementar, o balanço geral
de liquidação e as demonstrações contábeis e atuariais necessárias à determinação do valor das reservas individuais.
Art. 52. A liquidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser levantada, desde que constatados
fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da
entidade de previdência complementar.
Art. 53. A liquidação extrajudicial das entidades
fechadas encerrar-se-á com a aprovação, pelo órgão
regulador e ﬁscalizador, das contas ﬁnais do liquidante
e com a baixa nos devidos registros.
Parágrafo único. Comprovada pelo liquidante a
inexistência de ativos para satisfazer a possíveis créditos reclamados contra a entidade, deverá tal situação
ser comunicada ao juízo competente e efetivados os
devidos registros, para o encerramento do processo
de liquidação.
Seção III
Disposições Especiais
Art. 54. O interventor terá amplos poderes de administração e representação e o liquidante plenos poderes de administração, representação e liquidação.
Art. 55. Compete ao órgão ﬁscalizador decretar,
aprovar e rever os atos de que tratam os arts. 45, 46
e 48 desta Lei Complementar, bem como nomear, por
intermédio do seu dirigente máximo, o interventor ou
o liquidante.
Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial
determinam a perda do mandato dos administradores
e membros dos conselhos estatutários das entidades,
sejam titulares ou suplentes.
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Art. 57. Os créditos das entidades de previdência
complementar, em caso de liquidação ou falência de
patrocinadores, terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e
tributários.
Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocinadores serão responsabilizados pelos
danos ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, especialmente pela falta de
aporte das contribuições a que estavam obrigados,
observado o disposto no parágrafo único do art. 63
desta Lei Complementar.
Art. 58. No caso de liquidação extrajudicial de
entidade fechada motivada pela falta de aporte de contribuições de patrocinadores ou pelo não recolhimento
de contribuições de participantes, os administradores
daqueles também serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados.
Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das entidades de previdência complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ﬁcarão com todos os seus bens
indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta
ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e
liquidação ﬁnal de suas responsabilidades.
§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção ou liquidação
extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado
no exercício das funções nos doze meses anteriores.
§ 2o A indisponibilidade poderá ser estendida
aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses,
os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas
referidas no caput e no parágrafo anterior, desde que
haja seguros elementos de convicção de que se trata
de simulada transferência com o ﬁm de evitar os efeitos desta Lei Complementar.
§ 3o Não se incluem nas disposições deste artigo
os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis
pela legislação em vigor.
§ 4o Não são também atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de
promessas de compra e venda e de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham
sido levados ao competente registro público até doze
meses antes da data de decretação da intervenção ou
liquidação extrajudicial.
§ 5o Não se aplica a indisponibilidade de bens
das pessoas referidas no caput deste artigo no caso
de liquidação extrajudicial de entidades fechadas que
deixarem de ter condições para funcionar por motivos
totalmente desvinculados do exercício das suas atribuições, situação esta que poderá ser revista a qualquer
momento, pelo órgão regulador e ﬁscalizador, desde
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que constatada a existência de irregularidades ou indícios de crimes por elas praticados.
Art. 60. O interventor ou o liquidante comunicará
a indisponibilidade de bens aos órgãos competentes
para os devidos registros e publicará edital para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ﬁcará, relativamente a esses bens, impedida de:
I – fazer transcrições, inscrições ou averbações
de documentos públicos ou particulares;
II – arquivar atos ou contratos que importem em
transferência de cotas sociais, ações ou partes beneﬁciárias;
III – realizar ou registrar operações e títulos de
qualquer natureza; e
IV – processar a transferência de propriedade de
veículos automotores, aeronaves e embarcações.
Art. 61. A apuração de responsabilidades especíﬁcas referida no caput do art. 59 desta Lei Complementar será feita mediante inquérito a ser instaurado
pelo órgão regulador e ﬁscalizador, sem prejuízo do
disposto nos arts. 63 a 65 desta Lei Complementar.
§ 1o Se o inquérito concluir pela inexistência de
prejuízo, será arquivado no órgão ﬁscalizador.
§ 2o Concluindo o inquérito pela existência de
prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, remetido
pelo órgão regulador e ﬁscalizador ao Ministério Público, observados os seguintes procedimentos:
I – o interventor ou o liquidante, de ofício ou a
requerimento de qualquer interessado que não tenha
sido indiciado no inquérito, após aprovação do respectivo relatório pelo órgão ﬁscalizador, determinará
o levantamento da indisponibilidade de que trata o art.
59 desta Lei Complementar;
II – será mantida a indisponibilidade com relação
às pessoas indiciadas no inquérito, após aprovação do
respectivo relatório pelo órgão ﬁscalizador.
Art. 62. Aplicam-se à intervenção e à liquidação
das entidades de previdência complementar, no que
couber, os dispositivos da legislação sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições ﬁnanceiras, cabendo ao órgão regulador e ﬁscalizador as
funções atribuídas ao Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO VII
Do Regime Disciplinar
Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com poderes de gestão, os membros de
conselhos estatutários, o interventor e o liquidante
responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que
causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência complementar.
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Parágrafo único. São também responsáveis, na
forma do caput, os administradores dos patrocinadores
ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros proﬁssionais que
prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou
por intermédio de pessoa jurídica contratada.
Art. 64. O órgão ﬁscalizador competente, o Banco
Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários
ou a Secretaria da Receita Federal, constatando a
existência de práticas irregulares ou indícios de crimes
em entidades de previdência complementar, noticiará ao Ministério Público, enviando-lhe os documentos
comprobatórios.
Parágrafo único. O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice à troca de informações
entre os órgãos mencionados no caput, nem ao fornecimento de informações requisitadas pelo Ministério Público.
Art. 65. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu regulamento, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada,
sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da infração, às seguintes
penalidades administrativas, observado o disposto em
regulamento:
I – advertência;
II – suspensão do exercício de atividades em
entidades de previdência complementar pelo prazo
de até cento e oitenta dias;
III – inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos,
para o exercício de cargo ou função em entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras,
instituições ﬁnanceiras e no serviço público; e
IV – multa de dois mil reais a um milhão de reais,
devendo esses valores, a partir da publicação desta Lei
Complementar, ser reajustados de forma a preservar,
em caráter permanente, seus valores reais.
§ 1o A penalidade prevista no inciso IV será imputada ao agente responsável, respondendo solidariamente a entidade de previdência complementar, assegurado o direito de regresso, e poderá ser aplicada
cumulativamente com as constantes dos incisos I, II
ou III deste artigo.
§ 2o Das decisões do órgão ﬁscalizador caberá
recurso, no prazo de quinze dias, com efeito suspensivo, ao órgão competente.
§ 3o O recurso a que se refere o parágrafo anterior, na hipótese do inciso IV deste artigo, somente
será conhecido se for comprovado pelo requerente o
pagamento antecipado, em favor do órgão ﬁscalizador,
de trinta por cento do valor da multa aplicada.
§ 4o Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
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Art. 66. As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo, na forma do regulamento,
aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999. (Vide Decreto nº 4.942, de
30.12.2003)
Art. 67. O exercício de atividade de previdência
complementar por qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a autorização devida do órgão competente,
inclusive a comercialização de planos de benefícios,
bem como a captação ou a administração de recursos
de terceiros com o objetivo de, direta ou indiretamente, adquirir ou conceder benefícios previdenciários
sob qualquer forma, submete o responsável à penalidade de inabilitação pelo prazo de dois a dez anos
para o exercício de cargo ou função em entidade de
previdência complementar, sociedades seguradoras,
instituições ﬁnanceiras e no serviço público, além de
multa aplicável de acordo com o disposto no inciso IV
do art. 65 desta Lei Complementar, bem como noticiar
ao Ministério Público.
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à
exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas
as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência
complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao
custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para ﬁns de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
ﬁxadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput
não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas
técnicas, fundos e provisões entre planos de benefícios
de entidades de previdência complementar, titulados
pelo mesmo participante, não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
Art. 70. (VETADO)
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Art. 71. É vedado às entidades de previdência
complementar realizar quaisquer operações comerciais e ﬁnanceiras:
I – com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros, e com seus parentes até o segundo grau;
II – com empresa de que participem as pessoas
a que se refere o inciso anterior, exceto no caso de
participação de até cinco por cento como acionista de
empresa de capital aberto; e
III – tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, na
forma deﬁnida pelo órgão regulador.
Parágrafo único. A vedação deste artigo não se
aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realizarem operações com
a entidade de previdência complementar.
Art. 72. Compete privativamente ao órgão regulador e ﬁscalizador das entidades fechadas zelar pelas
sociedades civis e fundações, como deﬁnido no art.
31 desta Lei Complementar, não se aplicando a estas
o disposto nos arts. 26 e 30 do Código Civil e 1.200 a
1.204 do Código de Processo Civil e demais disposições em contrário.
Art. 73. As entidades abertas serão reguladas
também, no que couber, pela legislação aplicável às
sociedades seguradoras.
Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata
o art. 5o desta Lei Complementar, as funções do órgão
regulador e do órgão ﬁscalizador serão exercidas pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC), relativamente às
entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por
intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), em relação, respectivamente, à regulação
e ﬁscalização das entidades abertas.
Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em
cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos
dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 76. As entidades fechadas que, na data da
publicação desta Lei Complementar, prestarem a seus
participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde que seja estabelecido um custeio especíﬁco para os planos assistenciais e que a sua contabilização e o seu patrimônio
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sejam mantidos em separado em relação ao plano
previdenciário.
§ 1o Os programas assistenciais de natureza ﬁnanceira deverão ser extintos a partir da data de publicação desta Lei Complementar, permanecendo em
vigência, até o seu termo, apenas os compromissos
já ﬁrmados.
§ 2o Consideram-se programas assistenciais de
natureza ﬁnanceira, para os efeitos desta Lei Complementar, aqueles em que o rendimento situa-se
abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo plano
de benefícios.
Art. 77. As entidades abertas sem ﬁns lucrativos
e as sociedades seguradoras autorizadas a funcionar
em conformidade com a Lei no 6.435, de 15 de julho
de 1977, terão o prazo de dois anos para se adaptar
ao disposto nesta Lei Complementar.
§ 1o No caso das entidades abertas sem ﬁns lucrativos já autorizadas a funcionar, é permitida a manutenção de sua organização jurídica como sociedade
civil, sendo-lhes vedado participar, direta ou indiretamente, de pessoas jurídicas, exceto quando tiverem
participação acionária:
I – minoritária, em sociedades anônimas de capital aberto, na forma regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional, para aplicação de recursos de
reservas técnicas, fundos e provisões;
II – em sociedade seguradora e/ou de capitalização.
§ 2o É vedado à sociedade seguradora e/ou de
capitalização referida no inciso II do parágrafo anterior
participar majoritariamente de pessoas jurídicas, ressalvadas as empresas de suporte ao seu funcionamento
e as sociedades anônimas de capital aberto, nas condições previstas no inciso I do parágrafo anterior.
§ 3o A entidade aberta sem ﬁns lucrativos e a
sociedade seguradora e/ou de capitalização por ela
controlada devem adaptar-se às condições estabelecidas nos §§ 1o e 2o, no mesmo prazo previsto no
caput deste artigo.
§ 4o As reservas técnicas de planos já operados
por entidades abertas de previdência privada sem ﬁns
lucrativos, anteriormente à data de publicação da Lei
no 6.435, de 15 de julho de 1977, poderão permanecer
garantidas por ativos de propriedade da entidade, existentes à época, dentro de programa gradual de ajuste
às normas estabelecidas pelo órgão regulador sobre
a matéria, a ser submetido pela entidade ao órgão ﬁscalizador no prazo máximo de doze meses a contar da
data de publicação desta Lei Complementar.
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§ 5o O prazo máximo para o término para o programa gradual de ajuste a que se refere o parágrafo
anterior não poderá superar cento e vinte meses, contados da data de aprovação do respectivo programa
pelo órgão ﬁscalizador.
§ 6o As entidades abertas sem ﬁns lucrativos
que, na data de publicação desta Lei Complementar,
já vinham mantendo programas de assistência ﬁlantrópica, prévia e expressamente autorizados, poderão,
para efeito de cobrança, adicionar às contribuições
de seus planos de benefícios valor destinado àqueles
programas, observadas as normas estabelecidas pelo
órgão regulador.
§ 7o A aplicabilidade do disposto no parágrafo
anterior ﬁca sujeita, sob pena de cancelamento da autorização previamente concedida, à prestação anual
de contas dos programas ﬁlantrópicos e à aprovação
pelo órgão competente.
§ 8o O descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste artigo sujeita os administradores
das entidades abertas sem ﬁns lucrativos e das sociedades seguradora e/ou de capitalização por elas
controladas ao Regime Disciplinar previsto nesta Lei
Complementar, sem prejuízo da responsabilidade civil
por danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, à entidade.
Art. 78. Esta lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 79. Revogam-se as Leis no 6.435, de 15 de julho de 1977, e no 6.462, de 9 de novembro de 1977.
Brasília, 29 de maio de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e
dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados,
baseados em normas gerais de contabilidade e atu-
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ária, de modo a garantir o seu equilíbrio ﬁnanceiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
I – realização de avaliação atuarial inicial e em
cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a
organização e revisão do plano de custeio e benefícios; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.18713, de 2001)
II – ﬁnanciamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus
respectivos regimes;
III – as contribuições e os recursos vinculados ao
Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal
civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente
poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios
previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas
as despesas administrativas estabelecidas no art. 6º,
inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos
estabelecidos em parâmetros gerais; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
IV – cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de
benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais;
V – cobertura exclusiva a servidores públicos
titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado
o pagamento de benefícios, mediante convênios ou
consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios
e entre Municípios;
VI – pleno acesso dos segurados às informações
relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão
em que os seus interesses sejam objeto de discussão
e deliberação;
VII – registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais;
VIII – identiﬁcação e consolidação em demonstrativos ﬁnanceiros e orçamentários de todas as despesas ﬁxas e variáveis com pessoal inativo civil, militar
e pensionistas, bem como dos encargos incidentes
sobre os proventos e pensões pagos;
IX – sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.
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X – vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias
pagas em decorrência de local de trabalho, de função
de conﬁança ou de cargo em comissão, exceto quando
tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição
do servidor que se aposentar com fundamento no art.
40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer
hipótese, o limite previsto no § 2o do citado artigo; (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)
XI – vedação de inclusão nos benefícios, para
efeito de percepção destes, do abono de permanência
de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal,
o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003. (Incluído
pela Lei nº 10.887, de 2004)
Parágrafo único. Aplicam-se, adicionalmente, aos
regimes próprios de previdência social dos entes da
Federação os incisos II, IV a IX do art. 6o. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147, DE 2009
Autoriza o Poder Executivo a pagar duas parcelas correspondentes ao Fundo de Participação
dos Municípios e dá outras providências.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O Poder Executivo ﬁca autorizado a repassar aos Municípios duas parcelas ﬁnanceiras, de igual
montante, equivalentes ao valor do Fundo de Participação dos Municípios apurado em janeiro de 2009.
Parágrafo único. Tais recursos serão contabilizados como receita própria pelos Municípios.
Art. 2º Os repasses previstos nesta lei deverão
acontecer em 15 de setembro e 15 de dezembro de
2009.
Art. 3º O Poder Executivo ﬁca autorizado a emitir série especial de títulos do Tesouro Nacional que
terá destinação exclusiva para custear as despesas
desta Lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Dentro do contexto da grave crise econômica que
atinge o Brasil, a situação dos Municípios torna-se insustentável, sendo inadmissível que o Governo Federal ﬁque impassível. Faz-se necessário que se tomem
medidas efetivas de apoio ﬁnanceiro aos Municípios.
A forma mais imediata capaz de evitar a falência dos
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serviços municipais é garantir a transferência de recursos para os mesmos. Assim, o presente projeto de
lei tem como objetivo garantir a solvência ﬁnanceira da
municipalidade em meio a um contexto de queda geral
da arrecadação. Ressalte-se que os Municípios foram
fortemente atingidos pelas medidas de estímulo do
Governo Federal que prejudicou o repasse do Fundo
de Participação a partir de uma série de isenções do
IPI. Assim, nada mais justo de que o Governo Federal
indenize ﬁnanceiramente os municípios com recursos
a serem obtidos a partir da colocação de títulos públicos, visto que os próprios municípios não podem fazer
isto. O valor correspondente a duas parcelas do FPM
de janeiro de 2009 baseia-se no cálculo aproximado
da perda anual das transferências que os Municípios
sofrerão no decorrer do presente exercício. A situação
é grave, portanto acredito que esta Casa não faltará
aos Municípios neste momento, visto que as medidas
do governo têm se mostrado paliativos sem grandes
implicações efetivas.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos à Comissões competentes.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, eu desejo falar como Líder do PSB nesta
sessão. Eu estou inscrito. Por permuta com o Senador
Zambiasi, eu sou o segundo; mas, como tenho necessidade de falar de imediato, eu gostaria que V. Exª me
concedesse a palavra como Líder do PSB.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª está inscrito como Líder, Senador
Antonio Carlos Valadares.
Pela ordem, Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
requeiro a V. Exª, se possível, a minha inscrição para
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 14.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª está inscrito como primeiro orador
para uma comunicação inadiável.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela inscrição, com a palavra, o Senador
Jefferson Praia. Logo após, pela Liderança, o Senador
Antonio Carlos Valadares.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero, antes de mais nada, Srª Presidente, destacar a edição
nº 3.000 do Jornal do Senado e parabenizar todos os
que fazem esse trabalho ao longo dos anos, um trabalho muito bom, que tenho percebido desde quando
cheguei a esta Casa, feito por jornalistas, fotógrafos e
por todos que administram esta grande iniciativa que
é o jornal desta Casa. Parabéns a todos os que fazem
o Jornal do Senado!
Srª Presidente, eu quero, nesta tarde, destacar a
Medida Provisória nº 458, que trata da regularização
fundiária na Amazônia. No dia 3 de abril último, em
Manaus, tive a honra de participar de um evento de
grande signiﬁcado político e socioeconômico. Naquela
data, a Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas foi palco de diligência pública por mim requerida
à Comissão de Meio Ambiente, com a ﬁnalidade de
democratizar o debate sobre a Medida Provisória nº
458, de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária da Amazônia Legal, problema prioritário e inadiável
para a região e para o futuro do Brasil.
As discussões e propostas ali veiculadas vieram
dos mais expressivos e diversiﬁcados setores do Estado e da sociedade civil. Além do nobre colega Senador João Pedro, participaram vereadores da capital
e do interior, representantes do Poder Judiciário, das
Forças Armadas (Comando Militar da Amazônia), da
Igreja Católica (Pastoral da Terra), da militância ambientalista, do Governo Estadual, do Ministério da
Agricultura, do Incra, de órgãos de desenvolvimento
agrário e agrícola, do Banco da Amazônia, da comunidade acadêmico-cientíﬁca, a exemplo do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, de entidades do agronegócio e sindicatos de trabalhadores
rurais, entre outros.
A MP, entre muitas outras disposições relevantes, autoriza a transferência aos ocupantes, sem licitação, de terrenos da União de até 1,5 mil hectare. Para
terrenos maiores haverá licitação com pagamento a
preço de mercado.
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Cabe lembrar que a União detém 67 milhões de
hectares das terras não destinadas da Amazônia Legal,
o que corresponde a 13,42% da área total da região.
Os grandes objetivos almejados pela medida
provisória são:
Reduzir sérios e inúmeros conﬂitos ensejados pela ausência de um marco legal na
Amazônia brasileira;
Oferecer a segurança jurídica imprescindível para garantir o acesso às políticas públicas fundamentais ao desenvolvimento material
e humano do povo da região, tais como crédito,
assistência técnica e programas de apoio ao
desenvolvimento sustentável; e
Possibilitar a inserção produtiva dos que
hoje ocupam irregularmente aquelas terras,
não apenas na zona rural, mas também nas
áreas urbanas da Amazônia.
Senador Camata, é com muito prazer que lhe
concedo um aparte.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Jefferson Praia, congratulo-me com V. Exª, com os
amazônidas e também com o Presidente Lula, que,
através dessa medida provisória, resolve um problema quase secular da população da Amazônia. Mas
coloquei uma emenda nessa medida estendendo o
benefício ao País inteiro. Por que só quem mora no
Amazonas tem o direito de regularizar suas terras?
Por exemplo, os terrenos de marinha, que estão destruindo o litoral brasileiro e impedindo o crescimento
das cidades, são baseados em uma lei de 1846, que
diz que é a distância de um tiro de canhão, 33 metros.
São regulados por uma lei dessas, um instituto antigo!
A União esbulhou os proprietários dessas terras. Vitória tem rua federal e praça federal, que têm que pagar
direitos. Há poucos dias, havia em Vitória, Senador, na
praia de Camburi, uma escola para ensinar crianças
pobres – Vitória é uma ilha – a velejar. Inclusive um dos
rapazes que era dessa escola ganhou um campeonato
na Inglaterra. Filho de um favelado. Pois bem, o SPU
chegou lá e derrubou, quebrou tudo, porque não pode.
Nem beneﬁciar pobre pode. Derrubaram restaurantes,
derrubaram bares. Tem restaurante federal porque está
naquele terreno. Hoje, ligou-me um senhor, de Vitória
– é impressionante –, que mora no 12º andar de um
prédio. O quarto de empregada está em terreno de
Marinha, e o resto do apartamento não está. Ele tem
de pagar sobre o quarto de empregada como se fosse
um quarto de empregada do Governo Federal! Está na
hora de uma instituição tão antiga como essa... Está
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na hora de todos os brasileiros terem o direito que V.
Exª vai dar aos seus conterrâneos do Amazonas e a
toda a Região Amazônica. Eu queria que V. Exª, junto
com o seu discurso, com o prestígio que V. Exª tem,
defendesse seus coestaduanos primeiro, mas, depois,
o resto do Brasil, que merece o mesmo direito. Mas
cumprimento V. Exª pela sua atuação, sempre em favor dessa meta, que conseguiu através dessa medida
provisória. Vou procurá-lo mais tarde para me ensinar
o caminho, como é que V. Exª chegou ao Presidente
e conseguiu a medida provisória.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Gerson Camata. Acolho o aparte
de V. Exª com muito prazer.
Senador Roberto Cavalcanti, é com prazer que
lhe ouço.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador, eu quero me acostar a tudo que foi dito, tanto
da parte do brilhante Senador Gerson Camata como
do nosso talentoso Jefferson Praia, com toda sua experiência. É indescritível, inacreditável o que se passa
no País no tocante a essa lei, que é uma lei absolutamente obsoleta, uma lei que está prejudicando o País,
inviabilizando. As tarifas cobradas pelo patrimônio da
União em termos de terras de marinha estão atingindo
patamares que são impagáveis. Então, vai restar um
contencioso na população brasileira que não vai ser
possível resolver. Vão ser executadas essas dívidas, e
essas dívidas atingem todo o Brasil. Não é um problema
do Espírito Santo, não é um problema do Amazonas,
não é um problema da Paraíba. Eu parabenizo V. Exª e
acho, inclusive, que esta Casa deveria criar talvez uma
comissão, ou nós nos agruparmos, de alguma forma,
para discutir com profundidade esse assunto. Existem
casos de avenidas totalmente urbanas, que em 1800 ou
1700 por elas passava um riacho ou tinha um maceió
e já não se tem o menor vestígio dessas ocorrências
de marinha, nas quais essa lei é aplicada. É extremamente salutar, extremamente positivo para o Brasil discutirmos esse tema. Gostaria também de parabenizar
V. Exª, pedindo à Presidência que me desculpe e que
não tome o tempo, os minutos reservados ao nobre
Senador, mas também gostaria de me acostar às referências feitas ao Jornal do Senado. Atualmente, o
Senado é um pouco a Geni – todo mundo atira pedra
–, mas, na verdade, dentro do Senado brasileiro, temos
que fazer a apologia de todo esse lado positivo. Tanto a
TV Senado como o Jornal do Senado são exemplos.
Tenho origem empresarial, da área de comunicação,
de jornal e televisão, e sei como é difícil o dia a dia de
um meio de comunicação. O meio de comunicação é
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um produto no qual todos os dias se tem que lançar
um produto novo, sem ter a chance de prepará-lo, fazer piloto, nem teste, nem protótipo. Todos os dias, o
Jornal do Senado se torna um produto obsoleto, e no
dia seguinte será lançado um novo produto. Parabenizo os que fazem o Jornal do Senado, pela eﬁciência,
pela competência e pelo conteúdo. E essa publicação
que recebemos hoje, das 3 mil edições do Jornal do
Senado, está um trabalho exemplar. V. Exª está de
parabéns por ter abordado os dois temas.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. Agradeço o aparte
de V. Exª.
Srª Presidente, continuo.
O projeto de conversão do Relator da MP na Câmara, o nobre Deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB
paraense, começará a ser apreciado, nos próximos
dias, pelo plenário daquela Casa. O Relator introduziu
alterações no texto do Governo. Como o nosso tempo
aqui é curto, limito-me a três exemplos.
Enquanto a medida provisória original permite a
aquisição de terras federais ocupadas irregularmente
até dezembro de 2004, o PLV estende esse prazo a
fevereiro de 2009.
O texto original proíbe por, no mínimo, dez anos
a negociação dos títulos de propriedade e de concessão de uso obtidos com base na medida provisória.
O Relator opta por permitir essa comercialização de
imediato, considerando que o Poder Público não dispõe de recursos humanos suﬁcientes para ﬁscalizar e
coibir o mercado paralelo de contratos de gaveta que
fatalmente ﬂoresceria.
O texto do Relator não condiciona a regularização
ao prévio zoneamento ecológico-econômico da região,
mas dá aos Estados um prazo de três anos para a realização dos seus zoneamentos; caso contrário, seriam
proibidos de ﬁrmar convênios com a União.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o grande
potencial polêmico contido nas disposições da medida
provisória, que recebeu nada menos que 258 emendas,
e no texto do Relator manifestou-se intensamente nos
debates da diligência pública da Comissão do Meio
Ambiente em Manaus.
Para boa parte dos expositores convidados e do
público presente – na verdade, para boa parte –, a regularização fundiária é discussão oportuna...
(Interrupção do som.)
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – ...e
bem-vinda, apesar dos riscos ambientais e outros envolvidos na sua execução, na convicção de que uma
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regularização é melhor que nenhuma, como na presente situação. No Estado do Amazonas, a iniciativa se
reveste de especial relevância, pois grande parte das
terras do Estado é federal, e justamente nelas surgem
os maiores conﬂitos.
Os defensores da medida foram unânimes na
preocupação de que a regularização seja estruturada
com base em mecanismos de promoção da sustentabilidade.
Essa posição pró-regularização com preservação
foi abordada pela maioria dos que se pronunciaram
no evento, entre autoridades de órgãos fundiários e
ambientais federais e estaduais e representantes do
agronegócio.
Já os segmentos ligados às ONGs importantes,
como o Fórum de Defesa da Amazônica Ocidental, a
Comissão Pastoral da Terra, sindicatos e outras organizações de trabalhadores rurais, expressaram suas
inquietações com a forma apressada que, em sua opinião, o Governo pretende promover a regularização.
Temem esses setores que apenas a voz do grande
agronegócio seja ouvida, sem o contraponto das reivindicações dos pequenos agricultores. Nessa mesma
linha, os críticos da medida provisória alertam para o
perigo de que o anúncio de uma regularização a toque
de caixa fomente a violência da grilagem, multiplicando
os casos de expulsão de posseiros e suas famílias das
terras que hoje ocupam, agora que essas passarão a
ter valor de mercado, graças à legalidade.
Srª Presidente, essas e muitas outras colocações – estou ﬁnalizando –, críticas e sugestões foram
sistematizadas pela minha assessoria, e eu, prazerosamente, as encaminharei ao nosso colega que venha
a ser designado relator revisor da medida provisória
nesta Casa. Vários participantes do evento que não tiveram tempo de levar documentos escritos na ocasião
já começam a fazê-lo agora, enviando-me os frutos de
suas reﬂexões, que igualmente repassarei ao futuro
relator revisor do Senado.
Desde já, faço votos de que ele possa identiﬁcar
os pontos de consenso, ou pelo menos as opiniões
amplamente majoritárias, de modo a conferir maior
legitimidade ao seu trabalho, aumentando suas chances de aprovação no plenário.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a transformação da medida provisória em lei não encerra de
forma alguma a questão da regularização fundiária
amazônica. Ao contrário, ela aponta para o início de
uma caminhada que precisa ser empreendida com
inteligência, de forma a combater e, melhor ainda,
prevenir erros e omissões. Não podemos aceitar que
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essa regularização seja pobremente concebida e mal
implementada, agravando ainda mais o quatro atual,
acirrando os conﬂitos agrários e intensiﬁcando o desmatamento.
A diligência pública que coordenei em Manaus
sedimentou minha certeza de que as respostas para
esses problemas nascem todas da mesma fonte, Srª
Presidente: a escuta atenta às críticas e sugestões
dos cidadãos.
Encerro, portanto, meu pronunciamento, Srª Presidente.
Muito obrigado pelo tempo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Também eu,
depois do Senador.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Gerson Camata;
e, logo após, Senador Mão Santa.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, com
pesar, eu queria comunicar ao Plenário e até ao Brasil
o falecimento do Sr. João Santos, um pernambucano
de 101 anos, fundador do Grupo João Santos, a maior
indústria cimenteira do Brasil e também um grande
editor de jornais, rádios e televisões pelo Brasil afora,
tendo também as suas empresas como líderes do Estado do Espírito Santo.
Trata-se de um grande industrial, um pioneiro da
indústria do Nordeste do Brasil, um pioneiro na implantação da indústria cimenteira no Espírito Santo, um
pioneiro na implantação de televisão, jornais e rádios
no Estado do Espírito Santo.
Quero, juntamente com essa informação, apresentar aos seus ﬁlhos – ao Fernando e às suas ﬁlhas
–, à sua família e aos seus inúmeros, milhares de funcionários no Brasil todo os sentimentos e o pesar meu,
pessoalmente, e, tenho certeza, do Senado Federal,
pelo passamento desse grande industrial, grande brasileiro que foi o Sr. João Santos.
Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Gerson Camata.
Pela ordem, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Como sempre, a luz: o Gerson
Camata. Eu vou falar do mesmo assunto e vou formalizar um requerimento, que peço para V. Exª, Senador
Camata, subscrever.
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Requeiro, nos termos regimentais, que
seja apresentado voto de pesar pelo falecimento do Ilmº Sr. João Pereira dos Santos,
apresentando condolências à família.
João Pereira dos Santos, mais conhecido no meio empresarial por João Santos,
nasceu em 26 de outubro de 1907 [ia fazer
102 anos] [...]
Camata, o Livro de Deus diz que aqueles escolhidos por Deus têm uma vida longa e, nessa vida
longa, exercem suas atividades proﬁssionais até o
ﬁm dos dias. Ele foi esse escolhido de Deus que nós
conhecíamos.
[...] [nasceu] em Vila Bela, hoje Município
de Serra Talhada, na Paraíba. Formado em
Ciências Econômicas pela antiga Faculdade
de Comércio de Pernambuco, casado com
Maria Regueira dos Santos, com quem teve
sete ﬁlhos, era um dos maiores empresários
do ramo do cimento e do setor sucroalcooleiro do País.
No início da década de 50, ele fundou a
Cimento Nassau, uma das maiores empresas
do ramo no país, e ainda era dono de um conglomerado de empresas de comunicação em
Pernambuco e no Espírito Santo.
Diante de tão expressiva carreira empresarial e serviços prestados ao país, requeiro
por perda tão signiﬁcativa, solicitando o encaminhamento de votos de profundo pesar e
tristeza aos familiares.
O endereço é Avenida Boa Viagem, 6.732, Pernambuco.
Aos ﬁlhos Ana Maria, Maria Clara e Rosália Santos e aos dois ﬁlhos que trabalhavam com ele, Fernando Santos e José Santos.
E queria dizer o seguinte: ele teve o privilégio
de, no início de sua vida, ter trabalhado com Delmiro
Gouveia, que foi o precursor das indústrias no Nordeste, um idealista. Então, o que me traz aqui, com essa
emoção, é a gratidão do Piauí.
Deus me permitiu governar o Estado do Piauí
por seis anos, dez meses e seis dias. E a maior indústria lá encravada foi uma fábrica de cimento. Quer
dizer, que ele não é só mais do Espírito Santo, não é
só de Pernambuco, mas do Piauí. A maior fábrica de
cimento dele, hoje, está localizada em Fronteiras, no
Estado do Piauí.
Agora, o que eu quero dizer, e V. Exª se tranquilize,
Srª Presidente, é um fato que tenho que relatar ao mun-
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do. Eu inaugurei essa fábrica com ele. Evidentemente
que o Governo entrava se associando, no que podia,
às condições, para vencermos essa instalação.
Mas ele morreu com quase 102 anos – essa
inauguração foi a uns oito anos atrás.
Presidente Serys, eu ﬁcava preocupado, porque
ele, tendo falecido com 102 anos, estava aproximadamente com 94 anos de idade. Camata, ele era tão
ativo, que queria conhecer todas as dependências da
gigantesca fábrica de Cimento Nassau do Piauí, em
Fronteiras. Ele subia aqueles prédios, aquelas ediﬁcações e eu ﬁcava apreensivo porque ele, com 94 anos,
subindo... Eu digo, ele vai cair, vai morrer aí e eu estou
é lascado, morrer um homem desses aqui na minha
mão, no Piauí, vou ﬁcar amaldiçoado.
Então ele deu esse exemplo de crença no trabalho. Ele sempre ensinou isso: o trabalho é que faz
a riqueza. Econômico, como o Abrahan Lincoln dizia:
Não baseia sua prosperidade...
Então, sem dúvida nenhuma, feliz o Nordeste
que não precisa buscar exemplo em outros lugares.
O exemplo de trabalho, de grandeza, de riqueza e de
família aqui está.
Deus o chamou, mas ﬁca o exemplo,que talvez
seja a maior riqueza do que as próprias indústrias que
ele tem encravada no Brasil.
Essas são as condolências do povo do Piauí,
que reconhece hoje a cidade de Fronteira, uma das
mais prósperas, justamente pela implantação dessa
moderna fábrica de cimento.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 434, DE 2009
Exmo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado
Voto de Pesar pelo falecimento do Ilmo. Senhor João Pereira dos Santos, apresentando condolências à família.
Justiﬁcação
João Pereira dos Santos, mais conhecido no meio
empresarial por João Santos, nasceu no dia 26 de outubro de 1907, em Vila Bela, hoje Município de Serra
Talhada – PB. Formado em Ciências Econômicas pela
antiga Faculdade de Comércio de Pernambuco, casado
com Maria Regueira dos Santos, com quem teve sete
ﬁlhos, era um dos maiores empresários do ramo de
cimento e do setor sucroalcooleiro do País.
No início da década de 50, ele fundou a Cimento
Nassau, uma das maiores empresas do ramo no País,
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e ainda era dono de um conglomerado de empresas de
comunicação em Pernambuco e no Espírito Santo.
Diante de tão expressiva carreira empresarial
e serviços prestados ao País requeiro por perda tão
signiﬁcativa, solicitando o encaminhamento de votos
de profundo pesar e tristeza aos familiares.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador
Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa
. – Senador José Sarney.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador.
O requerimento será encaminhado dentro das
normas do nosso Regimento.
Eu peço escusas ao Senador Roberto Cavalcanti. Na hora em que for a votação do requerimento,
V. Exª usará da palavra para fazer a sua fala, porque
nós temos um Senador na tribuna e isso realmente
não deve acontecer.
Com a palavra, pela Liderança do PSB, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, inicialmente, eu queria me associar às homenagens que estão sendo tributadas ao empresário
João Santos, do Estado de Pernambuco, porque se
tratou de um homem empreendedor que gerou muito
emprego e renda em nossa região e que, sem dúvida
alguma, contribuiu com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua inteligência para o desenvolvimento
regional. Também enaltecer o Senador Mão Santa que,
quem sabe, completou hoje, com esse discurso em homenagem a João Santos, os seus mil discursos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Amanhã....
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Amanhã é que V. Exª...O de hoje então
não é computado como discurso?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Só vale na tribuna.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Só vale o da tribuna. O daí não foi um
discurso que será computado nos mil gols de Pelé.
Então eu quero, porque amanhã eu não estarei
aqui no Senado, eu estarei lá em Sergipe, antecipar os
meus parabéns a V. Exª pela tenacidade com que executa a sua ação parlamentar aqui no Senado Federal.
Não é qualquer um que faz mil discursos no período
do mandato. V. Exª vai terminar o mandato no próximo
ano, não é? Quer dizer, antes de completar os oito anos
de mandato, V. Exª já fez mil discursos.
Tomara surjam outros Mãos Santas nesta Casa
com a mesma inteligência, com o mesmo brilho e de-

Sexta-feira

ABRIL
2009
17 11657

dicação com que V. Exª se devota à causa do povo do
Piauí e do povo brasileiro.
Srª Presidente, a Alcântara Cyclone Space é uma
empresa binacional, criada em 2003 pelos governos
do Brasil e da Ucrânia para explorar os serviços de
lançamento de satélites em bases comerciais com o
foguete ucraniano Cyclone-4, a partir de Alcântara,
no Maranhão, visando a prover o acesso ao espaço
para satélites, além de permitir cooperação tecnológica entre os nossos países a partir da transferência de
tecnologia da Ucrânia para o Brasil.
A morosidade da burocracia brasileira somente
permitiu que a empresa pudesse começar a operar no
ﬁnal de 2007. O investimento inicial para a criação da
binacional foi de US$105 milhões.
O acordo assinado pelos governos dos dois países diz que cabe à Ucrânia desenvolver o foguete e ao
Brasil, proporcionar a infraestrutura necessária para o
seu lançamento.
Denominado de voo de qualiﬁcação, esse primeiro
lançamento, previsto para 2010, tem como objetivo apresentar ao mundo o produto desenvolvido ao longo de
décadas de trabalho, demonstrando sua segurança.
O Cyclone-4 é a versão mais moderna e potente
da família ucraniana de foguetes chamada Cyclone.
Com mais de 220 lançamentos bem sucedidos, a família Cyclone é atualmente uma das séries de foguetes
mais conﬁáveis do mundo.
Seu desenvolvimento se deu graças à tecnologia adquirida pela Ucrânia, que, quando fazia parte da
União Soviética, criou experiência principalmente para
a ciência de mísseis balísticos, sendo hoje referência
mundial no setor.
Por conta dessa iniciativa, o Brasil e a Ucrânia poderão adquirir a capacidade de lançar seus próprios veículos e satélites. Principalmente a criação da Alcântara
Cyclone Space vai inserir os dois países num bilionário
mercado mundial de lançamento de satélites, que movimenta aproximadamente um bilhão de dólares por ano,
trazendo para o Brasil divisas, infraestrutura, tecnologia
e autonomia sobre sua rede de comunicações e segurança na ﬁscalização de fronteiras e de nosso litoral.
Tudo isso – é importante ressaltar, Srª Presidente – garantirá não apenas acesso independente ao
espaço, mas principalmente com ﬁns pacíﬁcos. Anualmente, a Alcântara Cyclone poderá lançar, em uma
estimativa realista, seis foguetes ao espaço. Estamos
falando de algo em torno de US$ 300 milhões por ano
de arrecadação para o Brasil.
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Estima-se ainda que a empresa binacional formada pelos nossos países poderá abocanhar nada menos
do que 20% do bolo desse mercado bilionário.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Isso quer dizer que, além dos ganhos
nas áreas de infraestrutura e educação, nosso País
também verá sua balança comercial ser acrescida de
um importante recurso extra ano após ano.
Apesar de pouco tempo de vida, a Alcântara
Cyclone já conseguiu avanços importantes para o País.
Entraremos para o rol de países que têm um programa
espacial completo, isto é, aqueles poucos que participam de todas as etapas, da construção do foguete ao
lançamento em órbita do satélite.
Vamos adquirir conhecimento tecnológico de ponta,
o que nos permitirá melhorar nossa rede de comunicação e de informação, por exemplo. Teremos autonomia
sobre nosso espaço aéreo. Seremos mais capacitados
para prever mudanças meteorológicas e fazer a previsão
do tempo. Poderemos acompanhar com mais agilidade
e segurança o desmatamento da Amazônia. Vigiaremos
nossas fronteiras e nosso litoral de maneira muito mais
eﬁciente do que o fazemos hoje em dia.
A infraestrutura em Alcântara será incrementada
graças à presença da Alcântara Cyclone Space, que
construirá mais de 100 ediﬁcações no local e levará
parcerias para melhorar a qualidade de vida e também
a qualidade do ensino à população, como cursos técnicos e laboratórios de última geração. E promoverá
a já anunciada reconstrução da rodovia MA-106, que
permitirá melhor locomoção das comunidades quilombolas, hoje obrigadas a caminhar por estradas e ruas
obstruídas e de péssima qualidade.
Seremos autossuﬁcientes no que diz respeito
aos satélites que controlam nossas fronteiras, nossas
ﬂorestas, nosso litoral.
Agora, observando a necessidade de maior aproximação com a cidade e com as próprias comunidades
quilombolas, a Alcântara Cyclone decidiu criar um escritório na cidade de Alcântara.
Isso vai ajudar a manter a boa relação com os quilombolas e também, é claro, reduzir – e muito – os custos
com viagens de seus funcionários ao Maranhão.
Em resumo, Srªs e Srs. Senadores, somente
temos a ganhar com essa parceria com a Ucrânia. O
imbróglio envolvendo as comunidades quilombolas e
o Governo Federal foi resolvido graças à ação da Alcântara Cyclone.
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As disputas de terras, presentes na região desde
a década de 1980, encerraram-se em grande estilo,
com a chegada de técnicos da empresa binacional
para um grande evento na comunidade quilombola de
Mamuna, no último dia 15 de março.
Agora, Governo, quilombolas e sociedade civil
andam juntos, de mãos dadas, com o objetivo único
de proporcionar o desenvolvimento do Brasil.
No último sábado, Sr. Presidente, o jornal Correio
Braziliense publicou uma reportagem em que citava os
gastos com viagens da empresa binacional Alcântara
Cyclone Space – ACS, dirigida pelo Vice-Presidente do
meu Partido – Partido Socialista Brasileiro –, o ex-Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Amaral.
Segundo o texto, a empresa, desde a sua criação, gastou R$1,2 milhão com viagens, incluindo passagens e diárias.
Para um observador desatento, o valor parece
assustador, mas é preciso tecer sérios e criteriosos
comentários a respeito disso.
(A Presidência faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A informação do jornal divulga que os
gastos com viagem cresceram dez vezes de 2007 para
2008. Ora, em 2007, a empresa somente operou dois
meses – apenas dois meses. E só passou a funcionar
na sua plenitude no ano de 2008. Logicamente, as
despesas haveriam de crescer durante o ano de 2008
quando, então, ela começou a operar dentro do acordo
existente com a Ucrânia.
Nada mais natural, Sr. Presidente, que esses
gastos tenham sido feitos. Além do mais, com sede em
Brasília, os deslocamentos de funcionários da empresa binacional até o Maranhão para negociações com
quilombolas, audiências na Justiça, feiras e eventos
diversos e, claro, reuniões com o poder público local
fazem-se mais do que necessários. Além disso, vale
dizer que as reuniões do conselho de administração,
do conselho ﬁscal e da assembleia geral da empresa
são feitas ora em Kiev, capital da Ucrânia, ora aqui em
Brasília. Quando ocorre lá, os conselheiros brasileiros
precisam locomover-se; quando ocorre aqui, acontece
o inverso. Isso gera custo.
É preciso entender que o mercado bilionário ao
qual me referi anteriormente, a ser conquistado pela
Alcântara Cyclone Space, está no exterior – América
do Norte, Europa, Ásia.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Estar próximo a esses grandes centros é uma
estratégia que não pode ser abandonada. Isso exige permanentes deslocamentos de seus técnicos e dirigentes.
Critica-se que a Alcantara Cyclone tenha levado
como observador o Presidente da Frente Parlamentar
em Defesa do Programa Espacial Brasileiro, Deputado Federal Ribamar Alves, profundo conhecedor da
questão quilombola no Maranhão, para falar sobre a
última reunião do Conselho de Administração da empresa binacional, ocorrida no mês passado em Kiev,
capital da Ucrânia.
O objetivo era tranquilizar os ucranianos a respeito
do futuro do projeto da empresa, emperrado por mais
de um ano devido a disputas entre a Alcantara Cyclone e as comunidades quilombolas de Alcântara. Ora, a
presença foi requerida pelas autoridades ucranianas,
assustadas com os problemas sociais que comprometeram o cronograma, o que parecia para os ucranianos
ausência de interesse da sociedade.
Mais do que um observador durante o encontro, o
Presidente da Frente participou ativamente da viagem. O
Deputado Ribamar Alves acompanhou os diretores nas
visitas às autoridades, bem como acompanhou o encontro
com o Ministro-Presidente da agência espacial ucraniana
e com o Vice-Primeiro-Ministro da Ucrânia, país com o
qual o Brasil tem estreitado laços a cada dia.
Sr. Presidente, a Alcantara Cyclone tem uma boa
relação com o Congresso Nacional – prova disso é a
criação da referida Frente Parlamentar, que vai ajudar
bastante os trabalhos da empresa – e quer e vai manter essa boa relação.
Fomos ultrapassados em duas décadas por China, Índia, Coréia do Sul, Irã e até pela Coréia do Norte. Sabem por quê? Ausência de recursos, falta de
interesse no setor, inexistência total de uma política
séria e deﬁnitiva para o programa espacial brasileiro,
tecnologia e autonomia. É disso que estamos falando, e é isso que a Alcantara Cyclone dará ao País em
pouquíssimo tempo.
Este Congresso Nacional tem um papel fundamental e central nesta questão. Fomos nós que homologamos o tratado entre o Brasil e a Ucrânia. Fomos nós
que aprovamos os recursos para a empresa binacional. Nós não podemos abrir mão de apoiar a Alcantara
Cyclone e defender seus interesses e objetivos...
(A Srª Presidente faz soar a campainha)
Mais dois minutos para terminar ﬁnalmente o
discurso, Srª Presidente.
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A empresa binacional promoverá benefícios inimagináveis para o Brasil. É simplesmente inadmissível
que se tente reduzir um projeto da magnitude daquele
desenvolvido pela Alcantara Cyclone a uma viagem feita
em classe econômica por um parlamentar que, diga-se
de passagem, muito honra este Congresso Nacional
com sua atuação na presidência da Frente Parlamentar
em Defesa do Programa Espacial Brasileiro.
Srª Presidente, falei com o Presidente da Alcantara Cyclone Space, Dr. Roberto Amaral, e vamos propor à Comissão de Ciência e Tecnologia, através de
um requerimento, a sua presença a ﬁm de explicar as
atividades, o futuro do Brasil, o seu programa espacial
e tudo que está sendo feito, realizado pela Ucrânia e
pelo Brasil em favor de uma tecnologia avançada em
lançamento de satélites e de outras atribuições e atividades que terão, por certo, repercussão no desenvolvimento econômico e na nova era tecnológica que
o Brasil está atravessando.
Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – É Antonio Carlos Valadares, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Desculpe-me, Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª teve saudade do Senador Antonio
Carlos Magalhães, que, de fato, está fazendo muita
falta a esta Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Ele, com certeza, deixou saudades.
Passo, agora, a Presidência ao Senador Gerson
Camata, e, sem prejuízo dos inscritos, usaremos da
palavra.
A Sr. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Gerson Camata, Suplente
de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Seguindo, então, a lista dos oradores inscritos,
sem prejuízo dos demais inscritos, a oradora seguinte
presente é a Senadora Serys Slhessarenko. Tem a palavra S. Exª pelo tempo regulamentar de dez minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, na
Comissão de Direitos Humanos, houve uma audiência
pública que, eu diria, foi da maior importância. Nessa
audiência, tratou-se da violência no campo, mais especiﬁcamente da violência contra a mulher trabalhadora
na área rural. Aqui, inclusive, está o folder da campanha
“Mulheres donas da própria vida. Viver sem violência:
direito das mulheres do campo e da ﬂoresta”.
Antes de iniciar propriamente minha fala, vou ler
rapidamente o que disse Dona Raimunda dos Cocos,
liderança do Movimento das Mulheres Quebradeiras
de Coco e Babaçu:
A gente quer paz, a gente não quer briga, não quer morte, a gente quer vida. A gente
trabalha para ter vida, para ter o que comer,
ﬁcar com a barriga cheia, uma casinha para
morar, ter água fria para beber, ter uma vida
digna onde a gente está. Não queremos tomar
nada de ninguém, só queremos o nosso direito
para viver e ter gosto de viver.
É uma campanha que está acontecendo no Brasil
inteiro pelo enfrentamento da violência contra as mulheres do campo e da ﬂoresta e que conta com a participação do nosso Ministério. O Presidente Lula já declarou
que encaminhará ao Congresso Nacional a transformação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres,
hoje muito bem comandada pela Ministra Nilcéia Freire.
É uma Secretaria com status de Ministério, mas, para
ser forte e para responder realmente às necessidades
das mulheres deste País, precisa ser transformada em
Ministério – não tenho dúvida disso.
Estamos de posse de um documento, que não vamos ler na íntegra –pedimos que seja registrado na íntegra –, que trata da Campanha Mundial da Via Campesina
para acabar com a violência contra as mulheres.
O que é a organização da Via Campesina Internacional? A Via Campesina é um movimento internacional de camponeses e de camponesas, de pequenos e de médios produtores, de mulheres rurais, de
indígenas, de gente sem terra, de jovens rurais e de
trabalhadores agrícolas. Defende os valores e os interesses básicos de seus membros. É um movimento
autônomo, plural, multicultural, independente, sem
nenhuma ﬁliação política, econômica ou de outro tipo.
As organizações-membros da Via Campesina provêm
de 56 países da Ásia, da África, da Europa e do continente americano.
As mulheres levam, em nível interno da Via Campesina, toda uma vida de luta e de resistência camponesa, indígena e afrodescendente. Tem havido muito
sacrifício, mas também sucessos e satisfação dentro
do movimento. O signiﬁcado de posicionar o trabalho
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das mulheres em nível interno da Via Campesina e a
paridade de gênero têm sido um bom logro.
Estamos conscientes de que, na Via Campesina, o maior logro das mulheres é o reconhecimento do
trabalho que realizam nas organizações camponesas,
indígenas e afrodescendentes, o papel das mulheres
no desenvolvimento da agricultura, na biodiversidade e
na alimentação e, sobretudo, o empenho para não se
deixar submeter às transnacionais, que tentam apropriar-se do conhecimento das mulheres, utilizando o
sistema de patentes para privatizar esse conhecimento, e a riqueza cultural conservada pelas mulheres, no
que destacamos a soberania alimentar como termo de
referência necessário para uma verdadeira libertação
das mulheres e de nossos povos no geral, que permita
construir um mundo sem discriminação, onde possamos ser consideradas como seres humanos.
[...]
A sociedade mostra a cada dia que ainda há muitas contradições, especialmente na
desigualdade de gênero, na divisão sexual
do trabalho, que mantém as mulheres como
responsáveis pelo trabalho doméstico e com
o cuidado dos ﬁlhos, doentes e idosos nas famílias. No trabalho assalariado, as mulheres,
ainda que tenham a mesma ou maior qualiﬁcação para exercer a mesma função, recebem
salários menores que os homens.
[...]
Chamamos atenção para a quase inexistência de pesquisas com recorte de gênero,
raça ou etnia, além das já existentes serem
parciais, especialmente quando se trata de
mulheres camponesas. Esse fator limita e, por
outro lado, nos desaﬁa a buscar alternativas
para solucionar esta questão.
[...]
A violência física, por exemplo, acontece
através de tapas, socos, pontapés, puxões de
cabelo, com uso de arma branca e de fogo e,
muitas vezes, leva à morte. A violência moral e
psicológica atinge a autoestima da mulher que
é agredida verbalmente, humilhada, ameaçada.
Essa é a forma mais velada de violência, que
incapacita a reação da mulher, que, muitas
vezes, ﬁca resignada e aceita como natural
esse tipo de agressão.
[...]
Dados da OMS mostram que de 10% a
34% das mulheres no mundo já foram agredidas e que, em 70% dos casos, essas agressões partem de seus maridos, companheiros
ou namorados.
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[...]
4) Caráter da campanha mundial pelo
ﬁm da violência contra as mulheres.
A campanha tem como foco central o
enfrentamento a todas as formas de violência praticadas contra as mulheres do campo,
mas também quer dar visibilidade à violência
praticada contra todas as mulheres da classe
trabalhadora [Na audiência pública de ontem,
tratou-se do caso das mulheres que vivem,
moram e trabalham no campo]. O caráter é
de denúncia e pelo ﬁm de todas as formas de
violência, para desmistiﬁcar a violência naturalizada contra as mulheres [tida como natural
por aí] e para mostrar que a violência é estrutural numa sociedade patriarcal.
[...]
5) Objetivos da campanha:
– fazer a denúncia da violência praticada
contra as mulheres em todos os países;
– fortalecer a organização e a luta das
mulheres por sua emancipação e avançar na
igualdade de gênero e na participação das
mulheres nos espaços de poder;
aumentar o nível de consciência das mulheres para se compreenderem as causas da
violência;
contribuir com a construção de um projeto de sociedade global justo e igualitário,
entendendo que, no capitalismo e na cultura
patriarcal, não há espaço para mudanças;
fortalecer alianças com todas as entidades, movimentos e pessoas que estejam
dispostas a assumir a campanha como uma
bandeira de luta;
pressionar para que os governos cumpram os acordos nacionais e os tratados internacionais e implementem políticas públicas
para o combate a todas as formas de violência
contra as mulheres.
É um movimento da Via Campesina. Ontem, a
Srª Rosângela fez um discurso importantíssimo, assim
como as outras seis companheiras que estavam à Mesa.
Orientaram suas falas no sentido da busca de contribuições para superarmos realmente a violência.
Ontem, tratou-se do caso especíﬁco da mulher
que mora, vive e trabalha, como eu já disse aqui, na
área rural. É muito mais difícil a vida e a situação dessas mulheres. A mulher que vive nas áreas urbanas de
maior movimento, nas grandes cidades principalmente,
já conta hoje com as delegacias especializadas para as
mulheres, com casas de acolhimento para as mulheres.
Se para essa mulher a questão da violência doméstica
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especiﬁcamente ainda é muito signiﬁcativa, procuremos imaginar a situação daquela que vive no campo.
A gente não tem como avaliar o tamanho da violência
cometida contra a mulher que mora na área rural e a
diﬁculdade que ela enfrenta para se libertar dessa violência. No campo, muitas vezes, a mulher não conta
sequer com a ajuda de uma pessoa na vizinhança, não
tem para onde ir, não tem onde pedir socorro.
Fico imaginando, Senador Jefferson Praia, o que
acontece com a mulher lá do Amazonas se, de repente,
sofrer uma violência, uma lesão corporal grave até. Ela
vai ter de pegar até barco para chegar a alguma delegacia, que não é delegacia da mulher, com certeza. O
Senador fez uma brincadeira: ela pode até se afogar.
Isso pode acontecer com certeza e com facilidade, e
ninguém vai saber por quê.
Então, é como digo sempre: o que precisamos é
de mudança de mentalidade, mas, infelizmente, ainda
se faz necessária a existência da Lei Maria da Penha e
de delegacias especializadas. No Brasil, onde há mais
cinco mil Municípios, há quatrocentas delegacias especializadas nas questões que envolvem a mulher, e
estas estão, praticamente, só nas capitais. São raros
os Municípios de maior destaque populacional que
têm uma delegacia especializada no tratamento das
questões de violência contra a mulher.
Mas o que precisamos é fazer o eterno apelo. E
essa não é uma questão só para nós, mulheres. Não é um
problema só de organização, de denúncia, de mobilização das mulheres. Não! Faz-se necessária a mobilização
da sociedade como um todo, de homens e de mulheres.
Digo e repito: não queremos ser mais, mas, muito menos,
menos. Queremos direitos absolutamente iguais.
Se somos 52% da população brasileira, Senador
Gerson Camata, que preside neste momento esta sessão, e se os outros 48% são nossos ﬁlhos, em nome da
sociedade como um todo, é preciso que nós, homens e
mulheres, juntemos nossas forças e façamos realmente
o compromisso de lutar contra a violência, de dizer “sim”
à paz, ao entendimento, à sociedade do bem, à sociedade dos direitos absolutamente iguais entre homens e
mulheres seja no âmbito da política, seja no da família,
seja no do trabalho ou em qualquer outra situação.
Muito obrigada.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Obrigado a V. Exª pelo cumprimento estrito do
horário que lhe foi designado.
Passo a Presidência à Senadora Serys Slhessarenko.
O Sr. Gerson Camata, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, 2ª
Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Passo a palavra ao Senador Gerson
Camata para uma comunicação inadiável.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu tinha preparado
para esta tarde uma fala sobre o problema enérgico do
Brasil, a situação presente e no futuro do quadro enérgico do nosso País, a matriz enérgica brasileira, mas
esse é um assunto que a gente pode abordar amanhã,
depois de amanhã, segunda ou terça-feira.
É que eu não poderia me calar diante do triste
evento que foi o falecimento do Sr. João Pereira dos
Santos, já registrado aqui através de requerimento de
voto de pesar solicitado pelo Senador Mão Santa e,
vejo agora também, pelos Senadores de Pernambuco,
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que apresentaram aqui voto de pesar assinado por todos os membros da bancada de Pernambuco, tendo à
frente a assinatura do Senador Marco Maciel.
O Sr. João Pereira dos Santos foi um industrial
– o Senador Mão Santa registrou isso – de peso no
Nordeste brasileiro. Eu pensava que ele era apenas
um grande industrial do Estado de Pernambuco, mas
vejo que também em Sergipe, também no Estado do
Piauí e em outras unidades da Federação, ele plantou
suas indústrias, criou empregos, pagou tributos e foi
um pioneiro na industrialização do Nordeste.
Mas tenho que registrar, como capixaba, o profundo carinho que esse homem tinha pelo Espírito
Santo.
Nos idos de 1968, 1970, o Espírito Santo tinha
uma fábrica de cimento. Essa fábrica, pertencente ao
Governo do Estado do Espírito Santo, depois foi privatizada, não deu certo, faliu. E, numa cidade como
Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade do Roberto
Carlos... Aliás, domingo agora, o Roberto Carlos vai
completar cinqüenta anos de carreira e fará o show
inaugural de sua última temporada em sua cidade
natal, no Estádio do Sumaré, onde começou sua carreira, trabalhando na Rádio Difusora de Cachoeiro do
Itapemirim.
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Pois bem, o Sr. João Santos adquiriu essa fábrica e imediatamente modernizou e preparou a fábrica,
comprou equipamentos novos, importou equipamentos
novos, e a fábrica, rapidamente, passou a ter mais de
dois mil empregados – isso numa cidade que, naquela
época, era quase inexpressiva em matéria de população, mas muito expressiva culturalmente. A cidade de
Cachoeiro rejuvenesceu ao redor dessa importante
fábrica de cimento que ele montou lá.
O carinho dele era tanto pelo Espírito Santo, que
ele fez com que o ﬁlho que tinha o nome dele, João
Pereira Santos Filho, fosse residir no Estado – não
em Vitória, mas em Cachoeiro do Itapemirim –, onde
contraiu matrimônio com uma capixaba, vivendo naquela cidade.
Ali, ele começou fundando uma estação de rádio,
a Tribuna FM, e, dali, adquiriu, do grupo da família de
Adhemar de Barros, que foi Governador de São Paulo,
o jornal A Tribuna, que foi modernizado e se tornou o
jornal de maior circulação do Estado. Hoje, o jornal é
dirigido pelo João Carlos Pedrosa, que veio de Pernambuco e dirige as organizações do Sr. João Santos
na área de imprensa no Estado. Essas organizações
incluem a TV Tribuna, que é a repetidora do SBT no
Espírito Santo, e mais quatro estações de rádio AM e
FM, que brilham na bandeira e no céu das emissoras
de rádio e televisão do Espírito Santo.
É interessante registrar que o Sr. João Santos
Filho, além da atividade industrial e da atividade da
imprensa, com que ele tanto se integrou ao Estado,
também atuou na área social, instituindo organizações
de assistência aos trabalhadores e vivendo junto aos
trabalhadores. Ele fez construir a sua residência ao lado
da fábrica de cimento e ia a pé para a sua fábrica.
Ocorreu um acidente que deixou o Sr. João Santos, o pai, tremendamente enlutado. Eu convivi com
isso, porque, na época, eu era Deputado no Espírito
Santo. O seu ﬁlho, João Pereira Santos Filho, ﬁcou encarregado pelo pai de montar uma siderúrgica e uma
fábrica de cimento no Paraguai. Ele adquiriu o terreno
no Paraguai. Um certo dia, ele saiu do Espírito Santo a
bordo de um avião da empresa – hoje a empresa tem
um grande destaque nacional na área de agroindústria
e também de táxi aéreo – e foi para o Paraguai.
Lá no Paraguai – adquirido o terreno, a fábrica
já estava sendo...
(Interrupção do som.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – ...montada –, em determinado momento, Sr. Presidente, eles
resolveram decolar. E foi uma decolagem um pouco
imprudente, talvez do comandante da aeronave, que
também pereceu no acidente, feita às 2 horas da tarde, numa temperatura de 40 graus, com pista curta
e pouca sustentação da aeronave. Na decolagem, a
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aeronave explodiu, batendo contra uma pequena elevação desse aeroporto de uma cidade do interior do
Paraguai. E ele veio a falecer.
Mas, mesmo assim, o Sr. João Santos, apesar de
sentido, do sofrimento de perder o seu ﬁlho, continuou
investindo na fábrica de cimento do Espírito Santo,
continuou investindo nas suas empresas, continuou,
por meio do seu ﬁlho Fernando e do Sr. João Carlos
Pedrosa, administrando essas empresas. De modo que
o Espírito Santo, o Estado de Pernambuco, o Nordeste
sentem profundamente a perda desse homem.
Mas é importante registrar o que disse aqui o
Senador Mão Santa: foi-se o homem e ﬁca o exemplo.
Talvez o exemplo dele valha mais do que todas as fábricas que ele construiu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Ouvimos o brilhante pronunciamento do Senador
Camata, traduzindo o pesar dos Estados brasileiros
por este gigante da indústria, que foi João Santos, que
faleceu no Estado de Pernambuco.
O próximo orador, Senador Eduardo Suplicy, está
presente, Senador Alvaro Dias. S. Exª está na sua frente na lista de inscritos.
Convoco para usar da palavra o Senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores do Estado
de São Paulo, terceiro orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Presidente, Senador Mão Santa, quero
também solidarizar-me com o sentimento de pesar à
família do Sr. João Santos, empresário importante, que
se destacou na área do comércio.
Sr. Presidente, permita-me assinalar a presença
no plenário do Senado do Presidente do IBGE, Eduardo Nunes, que vem realizando trabalhos de enorme
importância, como o censo brasileiro, o censo da população, o censo agropecuário, as pesquisas nacionais
por amostra de domicílios. É muito importante que cada
um de nós, Senadores, possamos ouvir o Presidente
Eduardo Nunes com respeito às prioridades do IBGE,
inclusive no Orçamento da União e do Ministério do
Planejamento.
Seja bem-vindo entre nós, Presidente Eduardo
Nunes!
Nesta tarde, Senador Mão Santa, quero comentar boas ações que o Ministro da Educação Fernando
Haddad e sua equipe estão adotando no sentido de
garantir a democratização do acesso à educação de
qualidade em todos os níveis de ensino, o que, aliás,
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vem sendo constatado nos diversos levantamentos e
pesquisas feitas pelo IBGE.
Quero destacar hoje o incremento dos investimentos em educação e o processo de estudos e discussão que o Ministério da Educação promove sobre
a reformulação do mecanismo de acesso às universidades e faculdades.
A proposta do Ministério da Educação para a uniﬁcação do processo seletivo das instituições de ensino
superior, em substituição aos atuais vestibulares, prevê
a instituição de um novo desenho na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já em outubro
deste ano. A proposta foi encaminhada na quarta-feira,
8, aos reitores das universidades federais e apresentada, no dia 9, pelo Ministro da Educação, Fernando
Haddad, junto com a Secretária de Ensino Superior,
Maria Paula Dallari Bucci, à imprensa.
Pelo texto, as instituições de ensino superior
públicas e privadas poderão usar o novo Enem como
parte de seu processo seletivo ou aderir ao Sistema
de Seleção Uniﬁcada, em que o exame seria utilizado
como fase única. O objetivo é oferecer um sistema de
avaliação que privilegie a capacidade crítica e analítica
dos estudantes, em detrimento dos atuais modelos de
vestibulares que valorizam principalmente a memorização dos conteúdos ministrados no ensino médio.
O novo Enem será composto de quatro grupos
de testes de múltipla escolha realizados em dois dias.
As provas ﬁcariam distribuídas de acordo com as seguintes áreas: linguagens, códigos e suas tecnologias
(incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.
De acordo com a proposta, as instituições que
aderirem ao sistema uniﬁcado poderão atribuir pesos
diferentes às provas, a serem ponderadas de acordo
com cada curso ofertado. As vagas para as políticas
aﬁrmativas (ou de reservas de vagas para determinados
segmentos) também serão consideradas pelo sistema,
que segmentará a inscrição do candidato, se for necessário, de acordo com a sua opção de concorrência (se
por políticas aﬁrmativas ou ampla concorrência).
As instituições que optarem por aplicar mais de
uma fase em seus processos seletivos não ofertarão
suas vagas no sistema uniﬁcado, mas poderão usar
as notas do Enem reformulado como parte de sua seleção, com base em edital próprio.
O processo de discussão e avaliação da proposta com a sociedade está em curso. De acordo com o
Ministério da Educação, o Ministro Fernando Haddad
já realizou reunião, de âmbito nacional, com reitores
das instituições de ensino superior para apresentar a
proposta, e está aberto à realização de outros encontros para dirimir eventuais dúvidas relativas ao novo
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modelo de seleção que deverá ocorrer nas próximas
semanas.
Em relação aos investimentos educacionais, o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, vinculado ao Ministério
da Educação, realizou com o Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas – IPEA e Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, pelo segundo ano consecutivo, estudos acerca dos investimentos
públicos diretos nos diferentes níveis da educação brasileira, incluindo as etapas da educação básica (educação infantil e ensino fundamental e médio) e educação
superior. A pesquisa apurou dados de 2000 a 2007,
que incluem investimentos do Governo Federal, dos
Governos Estaduais e Municipais. Em 2007, esses recursos representaram 4,6% do Produto Interno Bruto,
cerca de R$117,4 bilhões.
Esse percentual subiu de 4,4% em 2006 para
4,6%, em 2007. Os dados estão comparados ao PIB.
Em 2005, o índice foi de 3,9%. O valor se aproxima do
padrão de investimento dos países desenvolvidos – de
5%, de acordo com a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Destaca-se, entretanto, que o maior incremento
está associado aos gastos com a educação básica, responsável por 3,9% desse total. Em 2006, o percentual
era de 3,7%. Nos demais níveis de ensino, esse valor
manteve-se constante entre 2006 e 2007, inclusive na
educação superior, que ﬁcou em torno de 0,7%.
Segundo a pesquisa realizada, registraram-se
pequenas oscilações nos demais níveis de ensino,
como no caso da educação infantil, que teve investimento direto igual a 0,3% do PIB em 2006 e, em
2007, de 0,4%.
Observando agora inversão total em educação,
o estudo do Inep detectou que o maior crescimento
novamente foi na educação básica, que teve 4,3% de
investimentos relativos ao PIB em 2006, sendo que,
em 2004, esse percentual era de 3,6. Os especialistas
justiﬁcam o aumento de 0,7 pontos percentuais neste
período à adoção de políticas públicas voltadas para
esse nível de ensino, a exemplo do Fundeb. Por sua
vez, os investimentos na educação superior, entre
2006 e 2007, mantiveram-se constantes em 0,8% em
relação ao Produto Interno Bruto.
Ressalto que, ainda há pouco, na transmissão
de cargo da Frente Nacional de Prefeitos, a que estive presente, o Presidente, que era Prefeito de Recife
e deixa a Presidência da Frente Nacional de Prefeitos
para o Prefeito João Coser, de Vitória, Espírito Santo, ressaltou que um dos ganhos principais para as
prefeituras municipais foi justamente a aprovação do
Fundeb, apresentada pelo Ministério da Educação e
aprovada pelo Congresso Nacional.
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No item de investimento total em educação, são
coletadas informações sobre pessoal ativo e seus
encargos sociais, ajuda ﬁnanceira aos estudantes
(bolsas de estudos e ﬁnanciamento estudantil, como
Fies, ProUni etc.), despesas com pesquisas e desenvolvimento, transferências ao setor privado, estimativa
para complemento da aposentadoria futura de pessoal
ativo (cota patronal), além de outras despesas correntes e de capital.
Nos demais níveis de ensino, o índice também
apresentou estabilidade entre 2000 e 2007. No ensino
médio, o investimento, em 2000, foi de 0,6% do PIB, e
de 0,7% em 2007. Já na educação infantil, variou de
0,4% a 0,5% do PIB entre 2000 e 2007.
O estudo também aponta os dados de investimento em educação por aluno. Em 2007, o investimento público anual em um aluno da educação básica
foi de R$2.005. Em 2006, esse custo era de R$1.852
e, em 2000, era de R$1.310. Portanto, houve um progresso.
Já nas primeiras séries do ensino fundamental,
o valor apurado, em 2007, foi de R$2.166 por aluno,
sendo que, em 2000, era de apenas R$1.289. Portanto,
aqui, também se registra signiﬁcativo progresso.
A pesquisa apura ainda a relação entre o que se
investiu por aluno no ensino superior em relação ao
ensino básico. Em 2000, a proporção do que se investia por aluno no ensino superior era 11 vezes maior do
que na educação básica. Sete anos depois, diminuiu
para pouco mais de seis vezes.
Segundo especialistas, essa diminuição é explicada por dois motivos: elevado aumento de investimento
na educação básica de 2000 para 2007 e ampliação
do número de matrículas na educação superior no
mesmo período. A meta do Ministério da Educação é
reduzir para quatro essa proporção, como ocorre nos
países desenvolvidos.
Acredito estarmos caminhando para o lugar certo,
com o aumento das oportunidades de acesso à educação, o que signiﬁca a certeza de um futuro melhor
para todos os brasileiros.
Se quisermos, prezado Senador Jefferson Praia,
avançar no sentido de elevarmos o grau de justiça
percebido por todos na sociedade brasileira, então,
devemos prover boas oportunidades de educação
para todas as crianças, para todos os meninos e meninas, todos os jovens e, na medida do possível, todos
os adultos, inclusive para aqueles que, quando eram
crianças, não tiveram boas oportunidades de educação; prover mais e mais oportunidades de educação
em nível superior, de pesquisas. Isso, segundo todos
os dados dos mais diversos países, signiﬁca o necessário para que o Brasil se torne efetivamente um país
civilizado e justo e mais desenvolvido.
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Quero, portanto, aplaudir a gestão, no Ministério
da Educação, do Ministro Fernando Haddad, que seguiu
os passos do Ministro que o precedeu, Tarso Genro,
hoje Ministro da Justiça, e toda a sua equipe.
Quero ressaltar que este exame uniﬁcado, o
Enem, ao substituir os exames vestibulares tradicionais
de cada instituição de ensino superior – primeiro, em
nível federal, mas abrindo-se, inclusive, as oportunidades para as universidades estaduais e, quem sabe,
logo mais, até mesmo as universidades privadas –,
isso signiﬁcará, para cada estudante brasileiro, uma
ampliação das suas oportunidades de escolha, porque,
seja um estudante do Amazonas, do Acre, do Piauí ou
do Rio Grande do Sul, poderão todos concorrer para
o ingresso em algumas das principais universidades
dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro,
Campinas e assim por diante.
Portanto, quero saudar o novo passo que está
sendo dado pelo Governo do Presidente Lula com
respeito ao aumento de oportunidades para os jovens
estudantes brasileiros.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Praia.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa,
para uma comunicação inadiável.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador Jefferson Praia, que preside esta sessão de 16 de
abril, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que nos
assistem pelo sistema de comunicação do Senado, Srªs
e Srs. Parlamentares na Casa, não poderia deixar de
manifestar aqui a nossa satisfação pela vitória que o
Senado conquista hoje, quando o Jornal do Senado
entrega ao Brasil a sua edição de número 3.000. Isso
sintetiza a grandeza do Senado da República, que nós,
todos juntos, fazemos.
Esta instituição, sem dúvida nenhuma, orgulhanos, bem como o seu corpo funcional desta Casa, de
alta competência; e nos surpreende este Jornal do
Senado.
Às vezes, Senador Jefferson Praia, estamos aqui,
entramos pela madrugada, mas às sete horas da manhã, já está circulando o Jornal do Senado. E quero
dizer que, ao longo destes anos em que aqui estou,
nunca vi uma falha, nunca vi um erro. Ele traduz a competência dos servidores desta Casa. A eles, nossa admiração e gratidão, porque é através deles que chegam
aos rincões de todo o Brasil nossas ações.
Efraim, devo muito a V. Exª e a esta Casa. V. Exª
foi extraordinário Presidente da Câmara dos Deputa-
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dos, em momento de transição e de diﬁculdade. E, com
essa experiência, trazida da Câmara Baixa para cá, V.
Exª foi um Líder neste Senado, e nos orgulhamos de ter
acompanhado essa liderança. V. Exª, aqui chegando,
foi quem criou o grupo da Minoria e que o liderou.
Quero dizer que nunca antes, em 183 anos, houve um Senado da República melhor do que este. Podemos dizer: nós fazemos parte dele, cada um com
sua vida exitosa. Eu, por exemplo, 66 anos de idade,
42 anos de Medicina, cujas ações são respeitadas na
minha cidade, no meu Estado e no Brasil; e também
no exercício da política, a que o povo me levou. Não
seríamos nós que iríamos, depois de tantos anos de
zelo, a cada instante, pela nossa conduta – herança
maior que deixaremos aos nossos ﬁlhos e aos nossos
netos –, aqui, diminuir essa valia. Pelo contrário, achamos que todos nos enriquecemos.
Efraim Morais escreveu aqui uma das mais belas
páginas. Este Senado nunca trabalhou às segundasfeiras. Nunca, nunca, nunca – é bom que a imprensa
saiba disso; a verdadeira imprensa –, nem às sextasfeiras! Foi o Efraim Morais o responsável por esse despertar. Ele determinou que chegássemos às segundas
e sextas-feiras nos horários previstos pelo Regimento.
Ele, com a forte liderança que tem, inata, dizia: “Mão
Santa, vá presidir”. Éramos eu, o Efraim, o Arthur Virgilio e o nosso amigo de Mato Grosso e grande jornalista Antero Paes. De início, só quatro – realmente,
ele tem cabeços brancos, mas tenho alguns anos mais
do que ele. Pelo Regimento, era assim; cabia ao mais
velho. Paulo Paim queria também, mas ele era VicePresidente e era do PT; e para o PT não era bom que
isso funcionasse.
Não há dois lugares; aqui é a única resistência
democrática. É aquilo que Eduardo Gomes disse: “O
preço da liberdade democrática é a eterna vigilância”.
Só nós ﬁzemos essa vigilância.
Este País não é Cuba, não é Venezuela, não é
Equador, não é a Bolívia, não é a Nicarágua por nossa
causa, nós, Senadores. Sua Excelência, nosso Presidente, sabe que, aqui, entendemos – somos pais da
Pátria – que a democracia, a maior construção da humanidade, nasceu da insatisfação com o absolutismo,
do l’ État c’est moi. O povo foi às ruas e gritou: liberdade,
igualdade e fraternidade. Caíram todos os reis. Cem
anos para caírem os daqui, mas caíram. Dividiu-se o
poder e exigiu-se uma alternância de poder, para que
o poderoso não ﬁcasse eternamente, como os reis.
Fomos nós quem garantimos essa alternância. Este
País vai ter eleições, vai ter alternância de poder graças à nossa existência.
E aqui estamos. Quero dizer o seguinte: a imprensa devia também ver esses valores, os três mil
números desse jornal que leva a verdade.
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Efraim, essa televisão tem uma audiência tão
grande! Ali está o Geraldo Mesquita.
No ﬁm de semana passado, Efraim, estive em
Buenos Aires. Gosto muito de Buenos Aires. Sabe
por quê? Porque nós – e o Luiz Inácio sabe disto; a
imprensa sabe disto – vivemos numa barbárie. Não é
uma sociedade civilizada. Bem ali, em Montevidéu; bem
ali, em Buenos Aires, você pode sair – está ouvindo,
Efraim? Saio de mãos dadas com Adalgisa às 4 horas da manhã. Não tem negócio de bala perdida; não
tem negócio de seqüestro; as livrarias estão abertas;
há a fraternidade.
Então, esse medo da violência, esse sofrimento
das ﬁlas dos hospitais, essa escuridão do analfabetismo, essa incompetência do sucateamento da educação, da universidade... Estava lá o Leomar Quintanilha
com a namoradinha dele, passeando de madrugada.
São tantos brasileiros, mas tantos!
Efraim, dei muito autógrafo. Fui lá naquele Senhor
Tango. O dono, que estava no espetáculo, pensava que
era... Porque a televisão é acreditada; o povo busca.
Eu nunca imaginava! É gaúcho que está lá, é Santa
Catarina, é paranaense, é do Piauí, é do Maranhão, e
não pudemos viver aqui.
Todo mundo viu na televisão aquele banguebangue: Polícia Civil, jornalista deitada na mureta, bem
aí, no Rio de Janeiro. Isso, Luiz Inácio, não era assim,
não; isso é de agora. Isso é uma vergonha! Nem isso
os jornalistas podem dizer e não dizem mais. Disse
o Boris Casoy no passado; não diz mais. O Governo
amordaçou todos. É CUT, é OAB, é UNE. Mas não é a
UNE do meu tempo; não é a UNE que saía cantando:
“Vem vamos embora que esperar não é saber. Quem
sabe faz a hora e não espera acontecer”. É esse protesto e essa participação que não vemos mais. A única
Casa que ousa lutar pelas liberdades democráticas e
frear o Governo que aí está somos nós, e estão aí as
pedradas.
Mas a audiência desta televisão, desta rádio
AM e FM... V. Exª mesmo já disse. Está aí e o Senado
somos nós. Nunca existiram neste Senado melhores
Senadores do que nós. Interessante: passei, Efraim,
30 anos numa Santa Casa, num consultório, para vir
perder aqui a dignidade. Nós todos...
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Permita-me participar do raciocínio de V. Exª? V. Exª começa
com uma aﬁrmativa muito interessante, muito importante, que diz respeito à modernização do Senado,
que V. Exª exalta, aﬁrmando não existir período melhor
de funcionamento do Senado que este. V. Exª talvez
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tenha razão em fazer esse tipo de assertiva, porque
nós veriﬁcamos no processo de modernização que
o Senado experimenta a forma de estabelecer uma
transparência de suas atividades por meio dos seus
meios de comunicação – a rádio, a televisão e o jornal.
Jornal que comemora hoje uma tiragem extraordinária.
Esses meios de comunicação permitem à população
acompanhar, em tempo real e com a perfeita exatidão,
aquilo que é tratado nesta Casa, as discussões que
aqui são travadas, as decisões, as omissões, as atitudes que aqui são tomadas em benefício deste País.
V. Exª tem razão: em matéria de comunicação, a decisão do Senado de criar esses meios de comunicação
traz uma contribuição extremamente positiva para que
a população possa acompanhar, sem comentários e
em tempo real, com a exatidão perfeita, na íntegra,
tudo o que é aqui discutido. A outra parte do comentário de V. Exª, com que eu também comungo, é de
deixar todos nós, brasileiros, estarrecidos com o nível
que a violência atingiu neste País. E isso tem muito a
ver com a disseminação da droga. Distribuída de forma descontrolada, a droga e o crime cada vez mais
convocam a nossa juventude, os nossos jovens ainda
em fase de formação do caráter, envolvidos que são
pela criminalidade e pela droga, a começar a trilhar
os descaminhos da vida. V. Exª traz, nesta tarde, duas
discussões, dois temas distintos, mas ambos muito importantes. Cumprimento V. Exª pela decisão.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nós agradecemos a participação. E V. Exª é testemunha, pois estava,
no ﬁm de semana, namorando com a esposa lá em
Buenos Aires, já que, aqui, ninguém pode. Quem vai
namorar numa praça? A minha cidade, Alvaro Dias, eu
não conheço mais. Na casa dos amigos, só há muros
altos. Os ricos instalam uma cerca elétrica nos muros;
os pobres e médios, cacos de vidro. É esta a barbárie
que nós vivemos. Isso não é coisa do passado, não;
é de hoje. Existe um culpado: é o cara, é o cara, é o
cara-de-pau, que está aí. Esta é a verdade. Não era
esta violência, não.
Ô Leomar, eu vou convidar até o nosso Presidente, com a sua encantada esposa, Marisa – ele viaja
muito mesmo –, a ir a Buenos Aires. Alvaro Dias, há
a Nove de Julho, aquela avenida larga, e as laterais.
Uma se chama Cerrito. No encontro da Cerrito com a
Santa Fe, há um teatro, que tem uma sessão às 00h45
de sábado para domingo. Quando eu estou por lá, eu
vou. Praticamente, uma hora da manhã. Ô Geraldo
Mesquita Júnior, aí é mais um show artístico. Acho que
os artistas dos outros... Ele contrata e dá esse show.
A gente sai umas duas horas, três horas da manhã,
de mãos dadas, eu e Adalgisa. Civilização! Ninguém
assalta ninguém, ninguém desrespeita ninguém. Não
tem negócio de bala perdida. Não tem!
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É aqui, é este; é aqui, existe culpado: é este Governo. E a imprensa quer aqui encontrar os bandidos. O
que eu vi aqui é claro. Eu, aqui. Nós somos pais desta
Pátria. Nunca houve, nem na geração de Rui Barbosa,
melhores do que nós, não. Vou já dar o exemplo.
Quer dizer que só os mortos que prestam? Eu vi
morrer quatro e desejo que não morra mais nenhum.
Peço a Deus. Mas eu vi o povo chorar. Eu vi o Ramez
Tebet. Choraram seu Mato Grosso do Sul, suas Três
Lagoas, o povo. Vi o Jonas. Eu fui. Chorou até o céu.
Choveu, e o povo lá, carregando o caixão. Eu vi Antonio Carlos Magalhães. Choraram Salvador, a Bahia; e
ainda choramos. O nosso Jefferson Péres. Está aqui.
E somos nós. Por isso que se chamam os pais da Pátria. A inveja e a mágoa corrompem os corações. Está
aí o substituto de Jefferson Péres, por quem o Brasil
chorou. Tem as virtudes – eu sou médico, estudei muita
psicologia – que se equiparam.
Então, somos todos nós, Senadores, assim. Todos
nós somos um pouco do Rui Barbosa, que está aí, para
defender este País. Não há nenhum aqui sem proﬁssão,
não. Não há nenhum aqui que veio se fazer, não. Nós
chegamos aqui feitos. Eu vou ensinar como se faz um
Senador, Geraldo Mesquita. Eu, foi dando pernada,
acreditando no estudo e no trabalho; no trabalho e no
estudo, e, de repente, estava aqui. É simples.
O que houve aqui para todo dia a imprensa jogar
pedras? Um erro administrativo, que nós, que somos
povo... Nós somos muito mais que Luiz Inácio. Luiz Inácio é o nosso Presidente, o nosso querido Presidente.
Apenas estou advertindo para a realidade do Brasil.
Ele teve sessenta milhões de votos. Nós temos oitenta
milhões aqui – eu já somei. Nós somos ﬁlhos do voto,
do povo, da democracia. Nós vimos chorarem pelos
Senadores que partiram. E este País, esta liberdade
democrática, somos nós que estamos segurando. Nós
não nos vendemos, não nos corrompemos. Houve um
erro administrativo aqui, mas houve pela grandeza dos
Senadores. Se eu fosse Presidente, teria feito a mesma
coisa. Uma pessoa insinuante ﬁcou aí, perpetuou-se.
E o continuísmo não é bom. Por isso, nasceu a democracia, com a alternância de poder. Continuou-se
aqui um dirigente e houve vícios, como a concessão
de gratiﬁcações especializadas. E eles mesmos se
promoveram diretores. Fizeram um botão, mas o que
nós temos que ver com isso?
Estou na Mesa Diretora. Ó Geraldo Mesquita, tenho é trabalhado. Hoje mesmo, oito e meia da manhã,
já estava aqui na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo ex-Presidente Collor, discutindo transporte,
navegabilidade, ferrovias. Depois, na Comissão de Assuntos Sociais, da Rosalba, debatendo a dengue na
Bahia. Em seguida, reunião da Mesa Diretora sobre
moralização. E é aqui, nesta Casa.
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Se Cícero, que os romanos exaltam, dizia: “O
Senado e o povo de Roma”, nós podemos dizer: “O
Senado e o povo do Brasil”. E estamos aqui.
Às vezes, a imprensa quer nos pegar como boi
de piranha. Que negócio é esse? Nós somos os pais
da Pátria. E, para mim, qualquer um...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – (...) pode
fazer uma CPI lá no meu Município onde fui prefeito;
pode fazer uma CPI no Estado que governei e uma
CPI aqui. Assim é a vida. Adentra!
Um quadro vale por dez mil palavras. Só Marco
Maciel dá grandeza e dá riqueza a esta Casa. É o senhor virtudes, é o senhor decência. Esse homem assumiu 86 vezes a Presidência da República. Atentai
bem, nem todos são Marco Maciel, mas nós tentamos
nos aproximar. Essa é a verdade.
Alvaro Dias ali, ainda novinho, lançado em Londrina vereador, era o gostosão das meninas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Senador Mão Santa, admiro muito V. Exª, e o
povo do meu Estado também, mas peço a V. Exª que
conclua. Temos diversos oradores inscritos.
Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Queremos
dizer então, para encerrar, que este é o Senado da República. Está havendo uma mudança tão grande neste
País que, graças a Deus, surgiu um blog. O Governo
do PT, lá no Piauí, compra tudo. Mas surgem esses
blogs. Está aqui, lá do Cerrados: “APAGÃO LOGÍSTICO: Produtores constroem estrada para escoamento
da safra”. São os blogs hoje... No Jornal do Senado
e nos blogs está a verdade.
É o Governo do PT, das galinhas cacarejadoras.
Mas, hoje, o País todo está na violência, está sem estrada, está sem hospitais e sem segurança. Mas ele
tem o Senado da República para despertar o povo
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Petrobras se transformou, nos últimos tempos, em verdadeira caixa-preta
e certamente deve inspirar a ação do jornalismo investigativo.
Nos últimos dias, vários foram os escândalos
noticiados: Operação Águas Profundas, da Polícia
Federal; Operação Royalties, da Polícia Federal; favorecimento da ordem de R$178 milhões a usineiros, no
ﬁnal do ano passado. Portanto, uma seleção de grandes escândalos que recomendam a instalação de uma
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Comissão Parlamentar de Inquérito para a necessária
investigação.
Hoje, os valores são menores, mas não deixam
de ser valores que fazem falta ao povo brasileiro.
A Folha de S.Paulo traz duas denúncias sobre
aplicação de recursos da Petrobras com patrocínios mal
explicados. Em Sergipe, o Forró Caju recebeu R$350
mil e mais R$1,3 milhão foram repassados a outros
Municípios para os festejos de São João, através da
Beija-Flor Produções Artísticas. Na Bahia, R$1,4 milhão para festas – aliás, a Petrobras é uma festa em
matéria de liberação de recursos para publicidade e
patrocínio, os mais variados modelos de patrocínio –,
através de uma ONG presidida pela Vice-Presidente do
PT no Estado. Portanto, favorecimento claro, visível. Não
fosse favorecimento, certamente a Folha de S.Paulo
não estaria divulgando na forma de denúncia.
Enﬁm, são fatos novos. Eu já estava preparando
um requerimento de pedido de informações sobre gastos com publicidade e patrocínio da Petrobras. Essas
denúncias da Folha de S.Paulo do dia de hoje justiﬁcam
a apresentação de requerimento dessa natureza. Certamente, já na próxima semana, estarei encaminhando
à Mesa do Senado Federal esse requerimento.
Portanto, não podemos deixar passar sem uma
ação de providência denúncias que acontecem e que
vão se tornando banais em razão de sua repetição e
sua quantidade. De uns tempos para cá, são muitas
as denúncias envolvendo a Petrobras, como são também inúmeras as denúncias envolvendo o BNDES, que
receberá agora, segundo medida provisória aprovada
pela Câmara dos Deputados, mais R$100 bilhões do
Tesouro Nacional, na forma de empréstimo. Há necessidade de transparência na aplicação desses valores
vultosos. Há necessidade de investigação por parte do
Congresso Nacional, já que as denúncias são constantes através da imprensa do País.
E é bom lembrar, Senador Geraldo Mesquita Júnior, que enquanto o Governo oferece esse empréstimo
de R$100 bilhões ao BNDES, oferece um empréstimo
de US$10 bilhões ao Fundo Monetário Internacional,
anuncia que transferirá aos Municípios R$1 bilhão
para compensar perdas que, segundo cálculos, avaliações feitas nos últimos dias, superariam, neste ano,
R$16 bilhões. O Governo anuncia uma compensação
de R$1 bilhão, o que corresponde a menos de 2% do
total recebido pelos Municípios do País do Fundo de
Participação dos Municípios.
E o cálculo que se faz é de que as perdas para
Estados e Municípios chegarão a 12,4% em relação
ao ano passado; ou seja, mais de R$16 bilhões. O
que o Governo oferece às prefeituras é um refresco
diante dos problemas que assolam as administrações
municipais do País.
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Dito isso, Sr. Presidente, quero abordar dois fatos
pontuais, já que se trata de incumbência que recebi
de setores especíﬁcos não só do meu Estado, mas
especialmente do meu Estado. O primeiro deles é de
líderes de um setor importante, que é o setor de farmácia. Essas lideranças do meu Estado, inicialmente,
procuraram-me em Curitiba, e depois realizamos uma
reunião ampla, com a presença de representantes da
Abrafarma, da ABCFarma e da Confederação do Comércio, para tratar de um assunto que hoje preocupa
farmácias brasileiras.
O Governo, através da Anvisa, realizou a Consulta
Pública nº 69 e apresenta uma proposta de resolução
que regulamentará as práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias. Traduzindo isso tudo, Sr. Presidente, o
Governo quer impedir que as farmácias comercializem
produtos que não sejam farmacêuticos.
Já há algum tempo, as farmácias brasileiras, a
exemplo do que ocorre em outros países do mundo
todo, as farmácias comercializam produtos que não
são eminentemente farmacêuticos, do leite em pó à
água mineral. São produtos comercializados nessas
farmácias, atendendo à necessidade da população,
muitas vezes em horários em que o comércio não funciona de forma plena. É uma prática que resultou na
geração de emprego e em benefício à população. O
Governo pretende acabar com isso e determinar que
esses produtos não sejam comercializados.
Fizemos um entendimento com Dirceu Raposo,
da Anvisa, para a realização de uma audiência pública
na Comissão de Assuntos Sociais.
Conversamos com a Presidente, Senadora Rosalba Ciarlini, que prontamente aceitou a sugestão
de realizar essa audiência pública, que contará com
a presença da Confederação do Comércio, de representantes da Abrafarma, da ABCFarma e do Conselho Nacional de Farmácia, com as partes envolvidas e
com o Governo, por meio da Anvisa, para buscar um
entendimento que supere esse impasse, sem prejuízos
maiores para os empresários responsáveis por esses
empreendimentos e também para a população.
Em poucas horas, na cidade de Ponta Grossa,
um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, foi
feito – trouxeram ao meu gabinete –, numa demonstração de que a população deseja a continuidade dessa prática, com as farmácias funcionando da forma
como estão.
Vamos aguardar essa audiência pública. O Dr.
Dirceu Raposo, da Anvisa, assumiu o compromisso de
não publicar essa portaria, essa resolução, antes que
se debata o assunto aqui no Senado Federal. Esperamos que desse debate ocorra um entendimento.
Outro assunto pontual, Sr. Presidente, e serei
rápido para concluir rapidamente, dentro do tempo
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que V. Exª me está concedendo agora, diz respeito às
clínicas de ﬁsioterapia.
Só em Curitiba, no Paraná, são três mil empregos
nas clínicas de ﬁsioterapia. Essas clínicas de ﬁsioterapia
estão vivendo agora uma crise insuportável, colocando
em risco a própria sobrevivência dessa atividade. Isso,
porque os convênios não são reajustados, os valores
dos convênios celebrados já há muito tempo não são
reajustados. Portanto, o ganho não atende à necessidade de despesa dessas clínicas de ﬁsioterapia. E já
as demissões começaram.
O Ministério do Trabalho está ﬁscalizando rigorosamente, exigindo o cumprimento da legislação, e a
solução para as clínicas é a demissão dos seus proﬁssionais. Isso já está ocorrendo. Então, precisamos
encontrar uma solução negociada com as autoridades
responsáveis.
Nos próximos dias, traremos a Brasília uma comissão representativa dessas clínicas de ﬁsioterapia,
para tentarmos uma negociação que signiﬁque solução
para impedir que essas clínicas sejam fechadas, em
detrimento do atendimento à população e, sobretudo,
impedir a eliminação de postos de trabalho, que são
muito importantes num momento de crise como este
que estamos vivendo no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Jefferson Praia deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª ainda tinha quatro minutos a sua disposição. V.
Exª viu que não há restrição às palavras de V. Exª.
Convidamos para usar a palavra agora, como
Líder, o Senador José Nery, do PSOL. Ele representa
o Estado do Pará.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Em seguida sou eu, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aqui, regimentalmente, o Senador Efraim Morais está
como orador inscrito. Estamos alternando a palavra
como Líder. E V. Exª vai ter paciência, porque o PSOL
nos lembra Heloísa Helena.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, se, na ordem, fosse eu a utilizar a palavra, eu
ia primeiro ouvir o Líder José Nery. Pode ter certeza
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E
ele nos faz relembrar a encantadora Senadora Heloísa
Helena, que preside o PSOL.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senador Mão Santa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, agradeço ao
Senador Efraim Morais pela palavra de deferência que
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sei que é sempre uma gentileza, própria da sua forma
de atuar aqui nesta Casa; e ao Senador Mão Santa,
ao me conceder a palavra e lembrar o tempo. Eu, evidentemente, tentarei ﬁcar dentro do tempo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Regimentalmente, V. Exª tinha cinco minutos, mas vou
dar dez, pela nota que V. Exª merece e em respeito a
Heloisa Helena.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obrigado.
A Presidenta nacional do PSOL, Heloisa Helena,
é sempre agradecida às suas manifestações e à sua
lembrança, na luta para construir um instrumento da
luta política dos trabalhadores brasileiros, representada
pelo PSOL, esperança de manutenção permanente no
horizonte da política, da luta pela construção de um
Brasil socialista.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã, 17 de abril, completam-se 13 anos do Massacre
de Eldorado dos Carajás, a maior chacina de trabalhadores rurais sem terra da história contemporânea
do Brasil.
Em 1996, nessa data, na pequena cidade do sudeste do Pará, duas tropas da Polícia Militar do Pará,
fortemente armadas, investiram de direções opostas a
um só tempo, contra aproximadamente 1.500 homens,
mulheres e crianças acampados na chamada Curva do
“S”. Uma tropa chegou atirando, supostamente para dar
maior eﬁcácia à determinação de desobstruir a rodovia;
a segunda não tardou a seguir seu exemplo.
Um sem-terra portador de deﬁciência mental e
surdo-mudo foi o primeiro a ser derrubado a golpes
de cassetete e coronhadas, para, logo em seguida,
receber tiros fatais. Mesmo com a rodovia já desobstruída, houve perseguição aos demais, que fugiam
mata adentro.
O saldo dessa perseguição é conhecido: a morte
de 19 adultos e adolescentes, onze dos quais atingidos com tiros na cabeça, pelo menos três executados
com tiros à queima-roupa, sete feridos também com
armas brancas, lesões de maior ou menor gravidade
em pelo menos 69 sobreviventes.
Venho a esta tribuna, para lembrar esse triste
episódio, dedicando neste momento uma homenagem
póstuma àqueles que perderam suas vidas na luta por
um pedaço de terra em que pudessem plantar e viver
com dignidade.
Aos sobreviventes do massacre, que continuam a
simbolizar essa mesma luta, envio minha solidariedade
e reaﬁrmo minha indignação, porque jamais conseguirei
esquecer evento tão emblemático da violência institucional praticada no Pará e no Brasil, no interesse, é
verdade, de antigas e novas oligarquias agrárias.
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Creio que devo contribuir, para que o fatídico massacre permaneça vivo na memória popular, de maneira que as novas e futuras gerações o conheçam e o
estudem como episódio vergonhoso de nossa história
recente. E o faço, saudando o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que promove nestes dias, de
14 a 17 de abril, no Pará e em outros Estados, atividades públicas com esse mesmo propósito, como sempre
contando com o apoio e a solidariedade de instituições
sérias e de muitos outros movimentos sociais.
Mas, tanto quanto o MST, deploro o fato de que
o Massacre de Eldorado dos Carajás não possa ser
lembrado, conhecido e estudado neste momento como
episódio de um cenário de injustiça já superado ou,
pelo menos, em vias de superação. Treze anos depois,
o crime cometido contra tantos despossuídos da terra
e de cidadania, desarmados e indefesos, continua absolutamente impune; e as causas mais profundas da
violência contra os sem terra, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, continuam intactas. O massacre ocorreu
no século e milênio passados, mas e forçoso admitir
que esse longo período pouco signiﬁcou no sentido de
que a Justiça se ﬁzesse: mandantes e executores do
massacre continuam impunes, deﬁnitivamente livres
ou beneﬁciados por recursos judiciais sem prazo para
julgamento, a despeito de tantas provas documentais
e testemunhais juntadas contra os mesmos; resultado
lógico das farsas montadas para simular o seu julgamento por júri popular.
A impunidade que os protege protege muitos outros executores e mandantes de crimes no campo; e,
pior, estimulou o cometimento de crimes mais recentes,
como o que ceifou a vida da querida e inesquecível
Irmã Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, em Anapu,
também no Pará.
A impunidade persiste como regra porque a lei
que regula, na prática, os conﬂitos fundiários é ditada pelos grupos econômicos que detêm a posse das
grandes extensões de terra disponíveis ou disponibilizáveis para a agricultura, não raras vezes por meios
ilegais, grilagens e outros tantos crimes; oligarquias
sempre capazes de moldar as instituições públicas a
seus próprios interesses.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
Lula revelou-se entusiasta de um modelo de desenvolvimento nacional, baseado na pauta de exportações de
commodities, que atualiza os elementos que marcaram
a colonização do País e só podem ser viabilizados com
a apropriação de vastos territórios e a concentração
da terra nas mãos de poucos. É o modelo que impõe
à Amazônia e ao Pará, sem encontrar nenhuma objeção por parte do Governo do Estado, cada vez mais
disposto a mostrar serviço à Vale do Rio Doce e ao
agronegócio, vergando-se às pressões do latifúndio e

112

Abril

de

2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de seus porta-vozes e ordenando operações policiais
gigantescas para desmontar ocupações de terra, incluindo a prisão de trabalhadores rurais sem terra que
insistam em trabalhar e viver na terra ocupada. Isso,
ao mesmo tempo em que tolera o processo avassalador de apropriação pelas mesmas de novas extensões
de terra para ﬁns econômicos predatórios, através da
derrubada da ﬂoresta e da pressão sobre as áreas
ocupadas por comunidades tradicionais, indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, que sofrem todo o tipo de
violência para continuar mantendo seu direito à terra.
Da mesma forma, causa indignação saber que,
passado tanto tempo, apenas 23 dos 69 sobreviventes
receberam até agora a reparação devida pelo Estado.
Várias das vítimas, que sobrevivem com terríveis sequelas e, inclusive, algumas com balas alojadas em
seus corpos, denunciam que não têm recebido a assistência médica tantas vezes prometida pela propaganda governamental.
Infelizmente, no momento em que choramos
pelas mortes das vítimas do Massacre de Eldorado
dos Carajás, os novos donos do poder perpetuam o
ambiente econômico e a cultura geradores da violência no campo, que favorece o assassinato de muitos
outros trabalhadores sem terra e lutadores pela reforma agrária. Mas, não bastasse isso, cresce em todo o
País a consciência de que jamais haverá justiça para
o caso do Massacre de Eldorado dos Carajás e para
qualquer outro caso de igual motivação sem a luta
ﬁrme, vigorosa e determinada do MST e de outros
legítimos movimentos sociais pela Reforma Agrária e
por democracia livre de qualquer compromisso com
o latifúndio.
Ontem, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, participei de um importante seminário no
plenário de uma das comissões da Câmara dos Deputados, organizado pela Frente Parlamentar da Terra
das Populações Tradicionais, da Frente Parlamentar em
Defesa da Reforma Agrária e da Soberania Alimentar,
em que esses crimes foram abordados, a luta pela reforma agrária, a luta contra a impunidade e a cobrança
para que o Poder Judiciário julgue, sim, imediatamente,
todos os recursos relativos a processos por mortes e
assassinatos no campo. e se cumpram não aquelas
intenções manifestadas pelo Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes,
que ordenou, através de uma resolução, que as varas
agrárias do País ﬁzessem imediatamente a desocupação, o cumprimento de mandatos judiciais para retirar
da terra aqueles que lutam por um pedaço de terra.
Nós queremos agilidade, sim, celeridade para punir os criminosos do latifúndio, os assassinos de trabalhadores rurais que promovem a violência no campo.
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Portanto, amanhã é um dia de luta internacional
dos camponeses de várias partes do mundo, que não
aceitam que a luta pela terra, pela justa promoção dos
direitos dos trabalhadores rurais não seja tratada como
caso de polícia e que, por isso, ﬁcam à mercê da violência muitas vezes institucional dos poderes constituídos,
do latifúndio, da grilagem, dos escravagistas contemporâneos que mantêm trabalhadores em condições
análogas à de escravo. Apesar dos crimes denunciados, comprovados, não existe no Brasil, Sr. Presidente,
nenhum escravagista contemporâneo preso.
Isso é triste, porque a nossa lei penal prevê o
crime de trabalho escravo e estabelece as penas correspondentes àqueles que tratam a vida humana como
coisa, com descaso, e que, por isso, merecem o nosso
mais veementemente protesto pela protelação da Justiça brasileira em todas as suas instâncias, para manter
a impunidade dos que vivem às custas da exploração
do trabalho e da dignidade humana.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, ao fazer este
pronunciamento e lembrar aqui o massacre de Eldorado
dos Carajás, quero dizer a todos e a todas em nosso
País que não devemos desanimar, não devemos nos
curvar aos interesses poderosos do latifúndio. Vamos
manter viva essa história, para continuarmos sendo referência de resistência, de coragem e de determinação,
para transformar o nosso País num país digno – um
País com tanta terra e pessoas morrendo por conta
de conﬂito de terra! Somos um País com enorme possibilidade de desenvolvimento, não desenvolvimento
para favorecer os grandes monopólios, mas o desenvolvimento sustentado, social, garantidor de condições
dignas de trabalho, moradia, salário e direitos iguais
para todos, algo que nós precisamos a cada dia e a
cada hora nos dedicar, Senador Mão Santa, a exigir,
a protestar, a reivindicar, a apoiar todas as formas de
luta que signiﬁquem a busca da cidadania, a garantia
de direito.
É esta a nossa palavra, como Líder do PSOL,
homenageando a luta dos trabalhadores rurais pela
reforma agrária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a Mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 435, DE 2009
Requeremos, nos termos dos arts. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento do Senhor
Arimar França, pioneiro da carcinocultura, importante
atividade no Estado do Rio Grande do Norte, Presidente
do Sindicado dos Produtores de Pescado.
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a) inserção em ata de voto de profundo
pesar.
b) apresentação de condolências à família e ao Estado do Rio Grande do Norte.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senadora Rosalba Ciarlini.
REQUERIMENTO Nº 436, DE 2009
Requeremos, nos termos dos arts. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento do médico
Dr. LEÔNIDAS FERREIRA, professor, político, defensor de questões sociais, além de desempenhar vários
cargos na Administração Pública.
a) inserção em ata de voto de profundo
pesar.
b) apresentação de condolências à família e ao Estado do Rio Grande do Norte.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senadora Rosalba Ciarlini.
REQUERIMENTO Nº 437, DE 2009
Requeiro, na forma do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, que aprove votos de
aplausos e congratulações ao Jornal do Brasil, pela
passagem dos seus 118 anos, ocorrida no dia 11 de
abril. Trata-se, da parte deste Senado da República,
do reconhecimento da trajetória de um dos periódicos
mais importantes da imprensa brasileira e da própria
história política, econômica e social do País. Requeiro,
também, que esta deferência seja encaminhada, por
intermédio do presidente do Grupo JB, Senhor Nelson
Tanure, aos diretores e trabalhadores que fazem esse
jornal chegar, diariamente, às mãos dos seus milhares de leitores.
Justiﬁcação
O Jornal do Brasil, fundado em 16 de abril de
1891, constitui-se parte importante da História do Brasil
e da história da imprensa brasileira. É o mínimo que
se pode dizer de um jornal que nasceu praticamente
junto com a República, embora estivesse determinado
a defender a monarquia deposta, conforme orientação
do seu fundador, Rodolfo Epifânio de Souza Dantas.
Dois anos depois, passou a ser dirigido por Rui Barbosa (1849-1923). Em setembro de 1893, foi fechado por determinação do presidente Floriano Peixoto
(1891-1894), que se sentiu ultrajado com a publicação
do manifesto do Contra-Almirante Custódio de Melo
por ocasião da Segunda Revolta da Armada (6 de setembro de 1893).
O jornal só voltaria a circular em 15 de novembro
de 1894, sob a direção da família Mendes de Almeida
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e, desde então, favorável à República, com perﬁl editorial voltado às reivindicações populares.
Tornou-se, na sequência, propriedade do Conde
e da Condessa Pereira Carneiro e do genro destes,
Manoel Francisco do Nascimento Brito. Combateu
duramente o regime militar (1964-1985), ocasião em
que se destacou pela coragem e criatividade dos seus
proﬁssionais. Contribuiu, de modo exemplar, para a
redemocratização do País.
Na imprensa brasileira, o Jornal do Brasil é referência em estilo, abordagem e inovação gráﬁca e
editorial. O periódico introduz técnicas modernas de
redação e estilo, principalmente nas décadas de 1950
e 1960. Mais recententemente, em 16 de abril de 2006,
o Jornal do Brasil passou a circular em formato europeu, tamanho menor que o adotado pela maioria dos
grandes jornais e maior que o tablóide. Problemas ﬁnanceiros crônicos levaram a família Brito Nascimento a
vender o Jornal do Brasil, em 2000, para o empresário
do setor de petróleo Nelson Tanure, que hoje controla
várias empresas de comunicação.
Diante do exposto, estou certo de que o Senado
Federal, mais uma vez, reconhecerá e referendará o
aniversário do Jornal do Brasil como data relevante
da história do Brasil e da Imprensa Brasileira. Sentirme-ei, portanto, lisonjeado com a aprovação deste
requerimento.
Sala de Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador
João Pedro, PT/AM.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao arquivo.
O Senador José Nery manifestou sua indignação pela impunidade no massacre de Eldorado dos
Carajás, no Pará.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara
dos Deputados que passo a ler:
É lido o seguinte:
Ofício nº 572/09/SGM-P
Brasília, 15 de abril de 2009
Assunto: solicita substituição de autógrafos
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi veriﬁcado
inexatidão formal no texto dos autógrafos referentes
ao Projeto de Lei nº 1.696, de 2003, (PLC nº 1/2006
no SF), encaminhado à consideração dessa Casa pro
meio do Of. nº 707/05/PS-GSE, em 14 de dezembro
de 2005.
2. Trata-se de adequar o projeto à renumeração
do § 2º do art.12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, para art. 35-C, dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001.
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3. Solicito substituição dos autógrafos enviados a
essa Casa. – Deputado Michel Temer, Presidente.
Altera o art. 35-C da Lei nº 9.565, de
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência
à saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 35-C da Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.35-C. É obrigatória a cobertura do
atendimento nos casos:
I – de emergência, como tal deﬁnidos os
que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II – de urgência, assim entendidos os
resultados de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
III – de planejamento familiar.
........................................” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 15 de abril de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência esclarece ao Plenário que o 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 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde”, objeto do
expediente lido, foi aprovado sem modiﬁcações pelo
Plenário do Senado Federal em 25 de março último e
enviado à sanção no dia 1º do corrente.
Uma vez que se trata de inexatidão material cuja
correção não importa em alteração no sentido da matéria, a Presidência determina a confecção de novos
autógrafos para consolidação da renumeração de dispositivo, na forma proposta pela Câmara dos Deputados e consequente remessa à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Convidamos para usar da palavra, como orador
inscrito, o Senador Efraim Morais, do DEM do Estado
da Paraíba. S. Exª é engenheiro, foi Deputado Estadual algumas vezes, Deputado Federal, Presidente da
Câmara Federal, Senador da República, exerceu com
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muita dignidade a Secretaria-Geral desta Mesa e ocupa
a tribuna pelo tempo que achar conveniente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, Senador Jayme Campos, também do
DEM.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria me inscrever para
fazer um breve comunicado após as palavras do ilustre
Senador Efraim Morais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Secretária Executiva, Drª Cláudia Lyra, já providenciou a sua inscrição.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com tristeza –
confesso, Senador Jayme Campos – que volto a esta
tribuna para tratar, mais uma vez, da insolvência dos
Municípios brasileiros.
Não me agrada dizer que, apesar do alardeado
anúncio de que o Governo Federal iria abrir o saco
das bondades e pôr ﬁm à crise, tal boato – podemos
assim dizer – não ocorreu.
Sr. Presidente, na última reunião, que aconteceu
no início dessa semana, do Conselho Político, formado
pelos 14 partidos da Base do Governo, o Presidente
Lula anunciou liberação de reais, R$1 bilhão em crédito suplementar, para repor as perdas das Prefeituras
com o Fundo de Participação dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Efraim, a importância do pronunciamento de
V. Exª atraiu S. Exª, o nosso Presidente Sarney.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª, Senador Sarney, e ao Senador Mão Santa
por essa rápida transição de poder.
Sr. Presidente, esse auxílio, no entanto, está longe
de resolver a crise. Eu diria que não é sequer um paliativo. É uma recuperação parcial das perdas do FPM,
mas que se torna inócua quando confrontada com o
aumento que tivemos, no mês de janeiro, de 12% do
salário mínimo e do piso salarial dos professores.
As Prefeituras tiveram que absorver esses aumentos no exato momento em que a receita do FPM
caía.
As perdas das Prefeituras, segundo cálculos da
Confederação Nacional dos Municípios, montam em
mais de R$1 bilhão. E o Governo anuncia que vai liberar, numa primeira leva, apenas R$600 milhões, correspondentes à diferença entre o montante recebido
pelas Prefeituras em janeiro, fevereiro, março e abril
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do ano passado. Ora, se as perdas já somam R$1 bilhão até o presente momento, os R$600 milhões serão
insuﬁcientes até para tapar esse buraco orçamentário.
Portanto, sequer se fala nisto, nem houve nenhuma
previsão de corrigir esses valores pelo IPCA.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
há aquilo que consideramos mais importante nessa
história, Senador Mão Santa, que é a questão previdenciária, que passou ao largo dessa discussão. Na
reunião dos 14 partidos com o Presidente da República, a palavra previdência foi proibida; de INSS de
Prefeituras, aqui não se fala.
Pois bem, vou dar um singelo exemplo do que
aconteceu num Município da Paraíba, a cidade de
Bayeux. A cidade de Bayeux ﬁca na Grande João Pessoa. Essa cidade recebeu, em 2008, R$22 milhões
do Fundo de Participação. Foi o recurso que recebeu
do Fundo de Participação em 2008, uma cidade com
aproximadamente 80 a 90 mil habitantes. A cidade de
Bayeux devia, dessa receita, ao INSS, 20%, o que signiﬁcou a supressão automática de R$4,4 milhões.
Senador Jayme Campos, Senador Mão Santa,
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o que o Governo
Federal está fazendo com as Prefeituras em relação à
Previdência é um crime. Foram retirados da Prefeitura,
automaticamente, R$4,4 milhões.
Pois bem, o mesmo quadro – eu tenho certeza
– se repete em mais de quatro mil Municípios deste
País, que são pobres e completamente dependentes
do FPM.
Se há, de fato, vontade política de resolver a
crise, é preciso que haja, de imediato – não é para a
próxima semana não, é de imediato – um encontro de
contas entre o INSS e os Municípios.
E já vou antecipar: o governo deve mais aos
municípios do que devem de INSS os municípios ao
governo.
Pois bem, Sr. Presidente, não pode mais haver
adiamento. Caso contrário, continuaremos com essa
política de cobertor curto: cobre-se a cabeça, mas
descobrem-se os pés. O governo, com uma mão, pinga
o auxílio e, com a outra, continua a retirar o dinheiro
da dívida do INSS.
Não adianta abrir o cofre para socorrer os municípios se o governo federal continua a tirar dinheiro de
lá. É como querer enxugar o chão mantendo a torneira
aberta, Senador Mão Santa.
É preciso repactuar as dívidas com o INSS – e
já. Os prefeitos querem – e isso me parece de uma
justiça elementar – a suspensão do pagamento da dívida previdenciária até que se chegue a um encontro
de contas.
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Os prefeitos não estão querendo muito. Os prefeitos querem o que é justo: querem que o governo
suspenda o pagamento da dívida do INSS e que se
faça um encontro de contas antes de o governo voltar a cobrar.
Mas por que o governo não quer fazer isso?
Porque o governo deve mais às prefeituras, Senador Zambiasi, do que as prefeituras ao INSS.
Esse assunto, no entanto, Srs. Senadores, está
sendo tangenciado pelo governo na discussão da crise municipal, o que é um absurdo. Repito, não adianta
tratar da crise se não se ﬁzer a suspensão da dívida
do INSS.
Minha preocupação, Srs. Senadores, é que o governo esteja usando a crise para fazer política. Não se
trata de uma ilação leviana. É um jornal respeitado do
Estado de V. Exª, Senador Suplicy, o jornal O Estado
de S. Paulo, que o diz em sua edição de anteontem:
Convencido da importância de um bom
relacionamento com os administradores municipais, possíveis aliados da Ministra Dilma
Rousseff na disputa presidencial de 2010, o
Palácio do Planalto iniciou um movimento para
fortalecer a Frente Nacional dos Prefeitos e, ao
mesmo tempo, desidratar o poder do presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski, um peemedebista que não é
considerado tão aliado assim pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Repito para que ﬁque bem claro: a aﬁrmação é do
jornal O Estado de S. Paulo – e é preocupante esta
aﬁrmação. Preocupante porque, diante da gravidade
da crise, é inconcebível que esteja sendo manipulada
eleitoralmente.
O jornal informa ainda que, enquanto a Frente
Nacional de Prefeitos, presidida por um petista, agrega
principalmente prefeituras de capitais e regiões metropolitanas, a Confederação Regional dos Municípios
agrega as pequenas prefeituras.
Senador Suplicy, escuto V. Exª com a maior alegria.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Efraim Morais, de fato, o jornal O Estado
de S. Paulo registrou que um movimento nessa direção
poderia estar ocorrendo, mas quero ressaltar o seguinte:
se há uma pessoa que, ao longo de sua história sempre soube respeitar os mais diversos movimentos de
representação social e também movimentos tais como
o presidido pelo ex-prefeito e Paulo Ziulkoski, que, todos
nós reconhecemos, tem sido um batalhador da causa
da municipalidade, do direito de os municípios terem
as verbas necessárias para bem administrar os interes-
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ses de suas populações, essa pessoa é o Presidente
Lula. V. Exª pôde acompanhar de perto, pessoalmente
e também pela imprensa, a maneira como o Presidente Lula, desde que assumiu, em 2003, tem procurado,
ano a ano, receber o Presidente Paulo Ziulkoski, bem
como os diversos presidentes da Frente Nacional de
Prefeitos. Ainda há pouco, tive a oportunidade de testemunhar algo que é digno de menção. Ainda estão
reunidos os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos,
que hoje elegeram o Prefeito João Coser, de Vitória,
para substituir o Prefeito João Paulo, de Recife, como
presidente. Acredito que eles, daqui a instantes, terão
uma audiência com o Presidente Lula – o Presidente
Paulo Ziulkoski sempre teve oportunidade de dialogar
com o Presidente Lula. Ainda que, por vezes – e sou
testemunha disso –, o Presidente Paulo Ziulkoski se
tenha dirigido com grande impetuosidade e assertividade em defesa dos seus pontos de vista, em verdade,
essas organizações municipais conseguiram lavrar um
tento para que, diante dessa crise, haja mais recursos
para todos os municípios brasileiros; juntaram forças.
Pude perceber como ambos os presidentes, Paulo
Ziulkoski e João Paulo, ﬁzeram discursos, em muitas
causas, semelhantes. Permita-me apenas, Senador
Efraim Morais, que foi membro da Mesa Diretora, fazer
ainda uma observação antes de me retirar – é que quero
muito assistir à missa em homenagem ao ex-Deputado
Márcio Moreira Alves, em São Paulo, e tenho de sair
imediatamente do plenário. Eu gostaria de aproveitar
a oportunidade que V. Exª me dá para cumprimentar
a decisão da Mesa de enxugar os gastos com passagens para os Senadores. Eu avalio ser essa uma
medida positiva. Já ontem eu a havia salientado, mas
hoje a Mesa Diretora, presidida pelo Presidente José
Sarney, consumou a decisão depois de consultados
os líderes. Acredito que V. Exª, inclusive, como todos
nós, Senadores, soube que a Mesa Diretora tratou do
assunto hoje. Não vou entrar em detalhes da medida,
mas acredito que enxugar gastos constitui um passo
em boa direção. Eu quero cumprimentar o Presidente José Sarney e a Mesa Diretora pela decisão. Peço
licença porque quero ir à missa em homenagem a
Márcio Moreira Alves em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado, Senador.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu agradeço a V. Exª, Senador Suplicy, pelo aparte. E devo
dizer a V. Exª, a propósito, que a renovação a que V.
Exª se refere – a eleição do novo presidente da Frente Nacional dos Prefeitos – bate exatamente com a
informação que eu acabo de dar, informação que foi
veiculada pelo próprio jornal O Estado de São Paulo.
A Confederação Nacional dos Municípios agrega os

Sexta-feira

ABRIL
2009
17 11681

pequenos municípios, já a Federação agrega os grandes municípios. Parece que é um movimento muito
ligado ao PT, porque o Presidente era o ex-Prefeito
de Recife, João Paulo, do PT, e assume o Prefeito da
Cidade de Vitória, que também é do PT, que eu tive a
oportunidade de ser deputado com ele.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O anterior
também. O primeiro também.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – O primeiro também.
Então, eu quero só dizer a V. Exª...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita só informar a V. Exª que estava na posse e votou no
Prefeito João Coser o Prefeito Gilberto Kassab do DEM
e o Prefeito Eduardo Paes, do PMDB, e foi uma chapa
consensual de todos os partidos. Todos estavam lá.
(O Sr. Presidente fazendo soar a campainha.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Insisto também...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Independente de Kassab e de Paes, a minha tese é verdadeira,
é de que esta Federação é das grandes metrópoles. E
V. Exª citou o Prefeito e o ex-Prefeito de Recife, o Prefeito de Vitória que foi eleito, o Prefeito de São Paulo
e o Prefeito do Rio de Janeiro.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Vou conceder, Senador.
A minha preocupação, Senador é exatamente
com o que está acontecendo com os pequenos municípios deste País, dos mais de cinco mil municípios
que dependem de FPM.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E agora foram contemplados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Suplicy, só pode V. Exª apartear
se o orador consentir.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não foi
Senador e eu vou dizer a V. Exª porque não foi. O que
se tirou de IPI.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu pediria ao
Senador uma explicação se ele permitir. Um minuto.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – V. Exª,
Senador, para eu concluir.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – A questão
não é a presença do Kassab, porque sei que ele dá
uma dor de cotovelo danada... da presença do Prefeito
Kassab, a gente vê o ciúme, aquela dorzinha de cotovelo de ser o kassab o Prefeito de São Paulo. Mas
isso eu compreendo. V. Exª tem todo motivo para isso.
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A questão não é esta. A questão é a maneira como
o Governo trata uma e outra associação. Devia tratar
todas por igual. Agora mesmo V. Exª acaba de anunciar, com a propriedade que tem de porta-voz informal
do Presidente da República, que ele não vai receber
a associação. O mesmo não acontece com a Federação. Para ir lá, vai na marra. E é como V. Exª diz: uma
representa a elite e outra os prefeitos dos municípios
pobres do Brasil.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, vou tentar concluir e agradecer os apartes dos
Senadores. Mas o jornal Estadão informa, ainda, que:
Enquanto a Frente Nacional de Prefeitos – presidida
por um petista e passada agora para outro petista –,
agrega, principalmente, prefeitura de capitais e regiões
metropolitanas, a Confederação Nacional dos Municípios agrega as pequenas prefeituras.
Ora, dividir a essa altura os prefeitos é o pior
que pode acontecer. Não tem a menor dúvida. Só
sairemos dessa crise, se houver união, medidas efetivas de cunho técnico, sem contágio político. Dividir
para reinar – a velha forma evangélica, Senador Mão
Santa, que V. Exª tantas vezes aqui cita – é de uma
perversidade sem par e terá como resultado o agravamento da crise. Lamentavelmente, Sr. Presidente,
há indícios de que tal manipulação esteja ocorrendo.
No ano passado, por ocasião da Marcha dos Prefeitos, o Presidente prometeu à Confederação Nacional
dos Municípios (CNM) que receberia seus dirigentes
a cada três meses, para, juntos, monitorarem a crise.
Até hoje, não cumpriu a palavra.
O que esperamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que haja uma tomada de consciência para
a gravidade do momento. A crise não é do Governo
nem da Oposição; é do País. E quem paga a conta é o
contribuinte. Diante dela, não pode haver partidarismo
ou palanques. O Presidente Lula é oriundo do interior
do Nordeste, de Caetés, pequena cidade do interior
pernambucano, e, portanto, sabe quais as agruras por
que passam aquelas prefeituras, que, hoje, não dispõem
de dinheiro nem para pagar sua folha de salários.
Se houver permissão do Presidente, concederei
um aparte ao Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Agradeço a V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Efraim, só complementando, quero cumprimentar V.
Exª, que tenho visto por várias vezes na tribuna defendendo, sobretudo, os Municípios mais pobres do
País. É sobejamente conhecido que, há pouco tempo,
há menos de sessenta dias, houve uma manifestação
dos prefeitos aqui, em Brasília, naturalmente em busca
de recursos. O Governo Federal ensaiou uma peça te-
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atral, de que V. Exª deve se recordar. Trouxeram mais
de três mil prefeitos aqui, com direito a fotograﬁa ao
lado do Presidente Lula – quem ganhou muito dinheiro
foram os fotógrafos, por sinal, muito inteligentemente.
O que se percebe é que o Governo Federal não quer
ter compromissos com os Municípios. Literalmente,
hoje, mais de cinco mil Municípios estão falidos, e, em
alguns, até serviços essenciais, como coleta de lixo
e serviços pós-saúde, estão desativados. Em Mato
Grosso, por exemplo, 70% dos Municípios estão totalmente falidos. E o Governo, todos os dias, anuncia
alguma coisa. Anunciaram, naquele encontro com o
Presidente Lula, que abririam uma linha de ﬁnanciamento de R$1 bilhão para compra de equipamentos
mecânicos para os Municípios do interior deste País.
Até hoje, nem um centavo de real desse ﬁnanciamento
ninguém viu. O INSS prometeu fazer uma recomposição das dívidas dos Municípios, porque praticamente
todos os recursos do Fundo de Participação de alguns
Municípios já ﬁcam ali na tesouraria do Banco do Brasil,
que é o órgão, a instituição ﬁnanceira responsável pela
sua liberação. Se não bastasse isso, não estou vendo perspectiva alguma. Esse montante de R$1 bilhão
que estão anunciando por meio da medida provisória
está bem aquém do que os Municípios já perderam
até então. Portanto, V. Exª, num momento pertinente,
oportuno, vem a essa tribuna pedir algumas providências. Caso contrário, quem vai, com certeza, perecer
e padecer serão os munícipes, será a sociedade, de
maneira geral, dos pequenos Municípios deste País.
Portanto, quero cumprimentar V. Exª, que está todos os
dias praticamente nessa tribuna defendendo ações do
Governo Federal, para que, certamente, os Municípios
não ﬁquem inviabilizados, como a maioria já está neste
exato momento. Parabéns, Senador Efraim Morais!
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador
Jayme Campos, sou eu que lhe agradeço. Incorporo
na íntegra o aparte de V. Exª ao meu discurso. Ele é
complemento total daquilo que acabei de dizer.
Sr. Presidente Sarney, eu queria dirigir-me a V.
Exª, que tem aberto esta Casa aos prefeitos brasileiros e os recebido, mostrando-lhes a disposição desta Casa, comandada por V. Exª, de discutirmos essa
matéria para encontrar o caminho mais curto e para
solucionar a crise dos Municípios brasileiros. V. Exª
sempre foi um municipalista. Há uma preocupação
que me chama atenção neste momento. Preciso do
apoio de V. Exª, como Presidente da Casa, e de todos
os Senadores e Senadoras.
Os jornais de hoje trazem um aviso muito perigoso. Está aqui: “Frota – O governo deu sinal verde à
discussão sobre redução de IPI para maquinário agrícola, tratores, ônibus e caminhões”. Tudo bem, acho que
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isso é justo. Vamos encontrar uma forma de diminuir
os preços dessas máquinas, desses caminhões. Mas
vamos fazer isso tirando o IPI, que incide diretamente
sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
das prefeituras, e sobre o Fundo de Participação dos
Estados (FPE)? Aí, paciência! Mais adiante, é dito: “O
Governo decide baixar o preço do óleo diesel”. Faz
tempo que cobramos isso do Governo, que baixou o
preço da gasolina. Por que não baixar o do diesel? No
Brasil, transporta-se em quatro rodas, em n rodas, por
meio dos caminhões.
Mas sabe de onde ele quer tirar o dinheiro, Sr.
Presidente? Da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Há o repasse da Cide para as
prefeituras, para os Municípios. Muito bem! Aí, para
completar, querem deixar as prefeituras numa fria.
Essa é uma grande fria. Está aqui: “Geladeira deve ter
isenção do IPI por três meses”. Aí é uma verdadeira fria
mesmo, porque ele quer tirar exatamente as alíquotas
do IPI, que hoje representam 15% para as geladeiras,
5% para os fogões, 20% para as máquinas de lavar e
10% para outro tipo de máquina.
Meus amigos, há como baixar o preço. Mas só
quem paga a conta são as prefeituras? Só quem paga
a conta são os pequenos Municípios deste País? Será
que não há outro caminho? Será que o Governo não
pode baixar impostos sem mexer naqueles que não
têm mais de onde tirar recursos? O que está acontecendo? O Governo está forçando as prefeituras a demitirem. Vão ter de demitir, senão não vão cumprir a
Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não têm mais
como pagar sequer aos funcionários.
Pois bem, Sr. Presidente, concluindo e já agradecendo a V. Exª pela tolerância, renovo, pois, o apelo desses concidadãos ao Governo Federal, para que
cuide da crise com mais patriotismo e com espírito
humanitário. Não manipule a crise. O que está em
pauta, Presidente Lula e seus Ministros, não são votos, mas vidas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Efraim Morais,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Heráclito
Fortes.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, hoje, comemoramos aqui, com
muita alegria, o número três mil do Jornal do Senado, uma marca que merece de todos nós, Senadores, louvores e respeito a todos aqueles que, ao longo desse tempo, contribuíram para o sucesso dessa
publicação.
Quero também, Sr. Presidente, com a permissão
de V. Exª, fazer o registro de que, hoje, comemora-se
também o número quatro mil e um do blog do Sr. Cláudio
Humberto. Esse blog, ao longo do tempo, tem sido um
grande informativo e, muitas vezes, até orientador de
alguns setores da imprensa brasileira. Evidentemente,
uns dele discordam, outros com ele concordam, mas
temos de reconhecer que, geralmente, é pela coluna do
Cláudio Humberto que somos informados de notícias
que só depois ganham a grande imprensa.
Quero, na realidade, congratular-me com os jornalistas e com todo o corpo de integrantes dessa publicação e desejar sucessos ao Cláudio Humberto e
aos que fazem parte da sua equipe, no sentido de que
continuem informando ao povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao Senador José Nery, pela
ordem.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José
Sarney, estou encaminhando a V. Exª um requerimento
solicitando voto de aplauso à associação teatral Chama,
da cidade de Barcarena, no Estado do Pará, que vem
realizando, há alguns anos, um dos maiores eventos
durante a Semana Santa, intitulado “Paixão de Cristo, Paixão do Povo”, que foi na última Semana Santa
assistido por mais de cinco mil pessoas. O grupo tem
o reconhecimento do povo paraense e de várias instituições do nosso Estado e realiza um trabalho social
de inclusão de jovens e de adolescentes pelo envolvimento deles com o teatro. Esse grupo é composto
por mais de duzentas pessoas. Nesse sentido, estou
requerendo do Senado Federal um voto de aplauso ao
trabalho do Grupo Teatral Chama, associação cultural
do Município de Barcarena, no Estado do Pará.
Sr. Presidente, registro também que protocolei
junto à Mesa uma proposta de resolução do Senado
Federal, tratando da importante questão dos estagiários
da Casa, sugerindo que, para se ter acesso a estágio
nos quadros do Senado Federal, seja obrigatória uma
seleção pública, evitando, com isso, o apadrinhamen-
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to de quem quer que seja na indicação de pessoas,
de proﬁssionais, de estudantes, de pessoas ligadas a
qualquer área do conhecimento que pretendam fazer
estágio no Senado Federal.
Então, eu gostaria de pedir, Sr. Presidente José
Sarney, que essa proposta de resolução fosse analisada
pela Mesa e, oportunamente, após trâmite na Comissão adequada, submetida à apreciação do Plenário,
de modo que os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras
pudessem efetivamente tomar uma decisão sobre esse
importante aspecto da moralização, envolvendo essa
medida com aquelas outras que estão sendo tomadas pela Mesa. Toda medida no sentido de dar maior
transparência, maior clareza, às atividades do Senado
Federal tem de ser acolhida e apoiada.
Nesse sentido, solicito a V. Exª que essa resolução
tenha tratamento adequado e célere, para que possa
haver mais um mecanismo importante nessa luta pela
transparência, pela legalidade e pela legitimidade dos
atos do Senado Federal.
Agradeço a V. Exª enormemente o tratamento que
puder oferecer a essa questão, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Também queria expressar e iria fazê-lo, mas tive
a felicidade de ter a ajuda do Senador Heráclito Fortes
para me ajudar a comunicar à Casa que hoje temos
o número 3.000 do Jornal do Senado. Esse jornal foi
criado em 1995 quando fui, pela primeira vez, Presidente desta Casa, dentro do contexto do sistema de
comunicação que foi montado. Esse jornal tem servido extremamente à população brasileira no sentido
de acompanhar as atividades do Senado, dos Srs.
Senadores e, ao mesmo tempo, de ﬁscalizar tudo o
que aqui ocorre.
Hoje já temos na nossa edição semanal cerca de
80 mil exemplares no Brasil inteiro, o que sem dúvida
alguma constitui um marco muito grande.
Quero também ressaltar que isso seria impossível
se não tivéssemos um quadro de excelência dentro do
Senado, que tem feito esse jornal com grande dedicação e, ao mesmo tempo, com grande competência.
É um jornal, sobretudo, difícil de se fazer numa Casa
como a nossa, mas que tem mantido a isenção, ao
mesmo tempo em que o equilíbrio entre os partidos
e expressado o choque das idéias aqui, sem ter que
gerar, e nunca gerou, nenhuma reclamação a respeito
da sua conduta.
Portanto, quero me congratular com todos aqueles que, sobretudo, fazem o jornal do Senado por essa
grande conquista que é a chegada ao seu nº 3.000.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
A Presidência recebeu o Projeto de Lei nº 7, de 2009
– CN, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária de 2010, LDO.
Já chegou à Casa a LDO.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nos termos da Resolução nº 1, de 2006 – CN, ﬁca
estabelecido o seguinte calendário para tramitação
do projeto:
Leitura: 16/04/2009
Até 21/4 – Prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
Até 28/4 – Prazo para realização de audiências públicas;
Até 8/5 – Prazo para apresentação, publicação e distribuição do Relatório Preliminar;
Até 11/5 – Prazo para apresentação de emendas ao
Relatório Preliminar;
Até 17/5 – Prazo para votação do Relatório Preliminar
e suas emendas;
Até 27/5 – Prazo para apresentação de emendas;
Até 1º/6 – Prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas;
Até 1º/7 – Prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório;
Até 6/7 – Prazo para encaminhamento do parecer da
CMO à Mesa do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Projeto de Lei de Conversão nº 2, que está obstruindo a pauta na forma constitucional.
É a seguinte a matéria:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 449, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2009, que altera a
legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários; concede
remissão nos casos em que especiﬁca; institui regime tributário de transição, alterando o
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, as
Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213,
de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de agosto
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de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.469, de
10 de julho de 1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426, de 24 de abril de 2002,
10.480, de 2 de julho de 2002, 10.522, de 19
de julho de 2002, 10.887, de 18 de junho de
2004, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de
1977, e as Leis nºs 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.
637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de
29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de
maio de 2005, 11.775, de 17 de setembro de
2008, 10.260, de 12 de julho de 2001, 9.873
de 23 de novembro de 1999, e 11. 171, de 2 de
setembro de 2005, revogando dispositivos das
Leis nºs 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e
8.620, de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, das Leis
nºs 10.190, de 14 de fevereiro de 2001, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 6.938, de 31
de agosto de 1981, e, a partir da instalação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
os Decretos nºs 83.304, de 28 de março de
1979, e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o art.
112 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 449, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
28.02.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 13.05.2009
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Entretanto, podemos votar o Item nº 14, que é
um requerimento de adiamento que não está incluído
entre as proibições constitucionais na forma da interpretação da Casa.
Projeto de Lei da Câmara nº 9.
Item 14:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 9, de 2007 (nº 166/2007,
na Casa de origem, do Deputado Onyx Lorenzoni), que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá
outras providências (dispõe sobre a aplicação
em dobro da pena se a quadrilha ou bando é
armado ou envolve a participação de menor
de dezoito anos).
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Pareceres sob nºs 226, de 2007 e 1.020,
de 2008, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Jarbas Vasconcelos, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa (em audiência, nos termos do Requerimento nº 293, de 2007), Relator: Senador Cristovam Buarque, favorável ao Projeto
e à Emenda nº 1-CCJ, apresentando, ainda,
a Emenda nº 2-CDH, de redação.
Requerimento pedindo o reexame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO N° 438, DE 2009
Nos termos do art. 279, inciso lI, do Regimento
Interno, requeiro reexame do Projeto de Lei da Câmara
n° 9, de 2007, por parte da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Justiﬁcação
O presente Projeto de Lei da Câmara carrega o
inegável mérito de aumentar a pena aplicada a pessoas que se utilizem da participação de menores de
dezoito anos para o cometimento de delitos.
Não há dúvida da oportunidade da apresentação da proposição, em especial num momento em
que cresce a cooptação deliberada de menores para
executarem ações criminosas no intuito, muitas vezes,
de camuﬂar a participação de adultos.
Não obstante seu imenso valor social, o PLC em
tela altera dispositivos do Código Penal, quando deveria,
homenagem à boa técnica legislativa, se reportar à Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA), um diploma especial que
versa exclusivamente sobre a condição dos menores
de idade no Brasil.
Portanto, em nome da adequação do Projeto de
Lei n° 9, de 2007, ao ECA, requeremos novo e cuidadoso olhar da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania sobre a matéria.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e Srs. Senadores que estiverem de acordo
permaneçam sentados.(Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão,
em virtude de acordo de Lideranças:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 3, de 2009, que autoriza
a União a participar de Fundo de Garantia a
Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE;
altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6
de novembro de 2008; dispõe sobre a utilização do excesso de arrecadação e do superávit
ﬁnanceiro das fontes de recursos existentes
no Tesouro Nacional; altera o art. 1º da Lei nº
10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e autoriza
a União a repassar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
recursos captados junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD (proveniente da Medida Provisória nº
450, de 2008).
Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 19.05.2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 451, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2009, que altera a
legislação tributária federal e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
451, de 2008).
Relator revisor: Senador Marconi Perillo
(Sobrestando a pauta a partir de:
12.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 25.05.2009
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 15, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 369, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 15, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer nº 195, de 2009,
Relator: Senador Inácio Arruda), que autoriza
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a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até oitenta e três
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil dólares
dos Estados Unidos da América, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do
“Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – PROESF II”.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Segunda sessão de discussão, em segundo 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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em segundo 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 sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
7
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 2005 (nº 45/1999, 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 de Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
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8
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 95, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
9
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 de Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a boa-fé nas relações de trabalho.
Parecer sob nº 93, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
10
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela Casa),
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 – Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem conter
informações ao consumidor).
Parecer favorável, sob nº 165-A, de 2009,
da Comissão de Constitução, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa),
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do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre
a emissão de declaração de quitação anual de
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras
de serviços públicos e privados.
Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Gomes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao
ensino da arte (determina a obrigatoriedade
do ensino da arte e da cultura nos diversos
níveis de educação básica).
Parecer sob nº 92, de 2008, da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007,
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto),
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a divulgação dos autos de infração e a cobrança de multas após a
transferência de propriedade do veículo.
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Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007,
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rollemberg), que estende os incentivos especiais
de que trata o parágrafo único do art. 103 da
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao produtor rural que adotar técnicas de integração
entre lavoura e pecuária.
Parecer sob nº 963, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Gilbero Goellner, favorável, com
a Emenda nº 1-CRA, de redação, que apresenta.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007,
na Casa de origem, do Deputado Rogério
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil
(participação do defensor público na lavratura
de escrituras públicas).
Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que cria a Semana de Educação para a Vida,
nas escolas públicas de todo o País, e dá outras providências.
Parecer sob nº 65, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Neuto de Conto, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
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para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Parecer favorável, sob nº 67, de 2009,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador
Flávio Arns.
20
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado.
Eu gostaria apenas de me associar ao voto de
pesar apresentando pelo Senador Marco Maciel, com
referência ao falecimento, em Recife, de uma das pessoas mais importantes do Brasil, de maior referência,
o líder do Grupo João Santos. Gostaria de apor minha
assinatura nesse voto de pesar pelo seu falecimento.
São cento e um anos de idade, cento e um anos de trabalho na área empresarial, em Pernambuco, com uma
diversidade de investimento, e, no Estado do Espírito
Santo, com investimentos importantes, com unidade de
fabricação de cimento, com uma rede de comunicação
que envolve rádio, jornal e televisão. O líder que faleceu
é importante e exerceu seu papel com muita competência, com muito envolvimento com a comunidade e
com a sociedade em que estava atuando.
É uma perda muito grande para nosso País, especialmente para Pernambuco e Espírito Santo, mas
é uma referência que ﬁca, um exemplo que ﬁca para o
trabalho que nós temos de exercer, porque, com toda
a idade que tinha, era uma pessoa ativa dentro do grupo e que orgulhava muito o grupo. Com certeza, o seu
falecimento é motivo de muita tristeza mas também
é motivo de exemplo para todos nós. Faço o registro,
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me associo e assino o voto de pesar apresentado pelo
Senador Marco Maciel, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Renato Casagrande, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, como me inscrevi para fazer um breve comunicado, gostaria de saber se posso fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – É rápido e rasteiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– É, mas...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela ordem, então, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sim.
Qual seria o próximo inscrito? O próximo inscrito
aqui seria o Senador Marco Maciel.
V. Exª use a palavra agora pela ordem, porque,
regimentalmente, já se encerrou o período das comunicações inadiáveis. Em seguida, o próximo orador
inscrito é o Senador Marco Maciel.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
É com muita satisfação que desejo aqui registrar
minhas congratulações ao trabalho desenvolvido pela
Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde hoje aprovamos importantíssimo projeto da lavra do competente
Senador Democrata Elizeu Resende, o PLS nº 209,
de 2007, que trata da implementação de eclusas em
vários rios e incentiva o transporte hidroviário.
A melhor utilização desse importante recurso de
engenharia, que permite aos barcos subirem e descerem os cursos d’água em locais onde há desníveis,
como nas barragens, quedas d’água ou corredeiras,
possibilitará o aproveitamento dos 40 mil quilômetros
de rios potencialmente navegáveis em todo o País.
O projeto que acabamos de aprovar na Comissão, e que segue agora para apreciação da Câmara
dos Deputados, caracteriza como serviço público a
operação de eclusa e de outros dispositivos de transposição de níveis de hidrovias.
De fundamental importância para o desenvolvimento do Brasil, sobretudo para o escoamento da produção agrícola, o meio de transporte ﬂuvial demonstra-se imensamente mais econômico do que o modal
rodoviário ou ferroviário, o que pode tornar nosso País
muito mais competitivo.
Até o ﬁnal deste ano, as eclusas de Tucuruí devem
estar prontas para entrar em fase de experimentação. A
continuidade das obras, já iniciadas há quase 30 anos,
vai garantir a navegabilidade de 700 quilômetros do rio
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Tocantins. Ali, das duas eclusas previstas, uma está pronta
desde janeiro e a outra estará concluída em dezembro
deste ano. Incluídas no PAC desde 2007, têm previsão
de um total de R$882,6 milhões em investimentos entre
2006 e 2010. O complexo também prevê o canal intermediário de 5,5 km que liga as duas eclusas.
Com investimentos da ordem de R$5 bilhões,
outra grande obra é a hidrovia de Teles Pires-Tapajós,
ligando Mato Grosso e o Pará. Ela inclui a construção
de cinco eclusas que darão condições de navegabilidade a um trecho de 1.570 quilômetros. A quantidade
de carga que será retirada das estradas após a conclusão de todas essas hidrovias, depois da construção
de cinco eclusas, viabilizará o transporte de cerca de
5 milhões de toneladas por ano.
Outro exemplo é a hidrovia Paraná-Tietê, que passará dos atuais 800 quilômetros de águas navegáveis
para 2 mil quilômetros. Com orçamento da ordem de
R$8 bilhões, o prazo de conclusão previsto é de quatro
anos. A atual capacidade de transportar 5 milhões de
toneladas de carga por ano vai pular para 30 milhões de
toneladas, após a conclusão dessas 12 novas eclusas.
Esta hidrovia atenderá o Sul de Goiás, Mato Grosso
do Sul, Leste de Mato Grosso e São Paulo, além de
parte do Paraná e de Minas Gerais, desembolsando o
mesmo investimento com o qual mal faríamos sequer
1.200 quilômetros de estradas, a um custo de manutenção signiﬁcativamente inferior.
Para não me alongar em outros exemplos acerca
da vital importância da matéria brilhantemente relatada
pelo ilustre Senador Delcídio Amaral, desejo reiterar,
Sr. Presidente, meu regozijo por mais esta conquista
do Senado Federal, em prol do aperfeiçoamento da
nossa logística, com reﬂexos de curto prazo para a
economia e para o povo de nossa Nação.
Concluindo, Sr. Presidente, são de fundamental
importância essas hidrovias e essas eclusas no Brasil.
Em Mato Grosso, na medida em que tivermos a eclusa
de Teles Pires-Tapajós e a hidrovia Araguaia-Tocantis,
com certeza, viabilizaremos um novo cenário para a
economia desta vasta região do Brasil. Só para exempliﬁcar, Sr. Presidente, Mato Grosso, neste ano, já é
campeão da produção. Nós já vencemos o Estado do
Paraná, ou seja, Mato Grosso hoje já produz mais que
o Paraná. Mesmo com os custos do transporte hoje que
lamentavelmente pesam sobre os ombros dos nossos
produtores, conseguimos ser os campeões na produção
de soja e, naturalmente, de outros cultivares.
Portanto, quero aqui nesta oportunidade, Presidente José Sarney, dizer que lamentavelmente esta
Casa tem sido só criticada, entretanto projetos como
este engrandecem, enaltecem o Senado Federal. Não
tenho dúvida alguma que hoje a Comissão de Infraestrutura deu um passo que vai ﬁcar marcado na história
contemporânea deste Congresso Nacional, sobretudo

ABRIL 2009
11690

Sexta-feira

17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aqui no Senado. Fundamentalmente, o Brasil precisa
melhorar o seu modal hidroviário de transporte, tendo
em vista que 77,7% de toda a nossa produção é transportada por rodovias; apenas 10%, por ferrovia; e 13%,
por hidrovias. Portanto, é um avanço, uma conquista
que hoje alcançamos aqui no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É
o Senador Jayme Campos interpretando o signiﬁcado
do trabalho da Comissão de Infraestrutura, o que nos
faz aﬁrmar que nunca este Senado funcionou tão bem
nos seus 183 anos, beneﬁciando as riquezas do Mato
Grosso e do Brasil.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, Senador José Agripino. Depois, pela
ordem, Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
enviando à Mesa um requerimento de solicitação de
informações que encaminho ao Ministro de Estado da
Defesa, Ministro Nelson Jobim, sobre um fato que é
meritório, mas que a mim preocupa. É a liberdade de
tarifa nos voos internacionais.
É evidente que queremos a livre concorrência. É
evidente que queremos as menores tarifas possíveis
para voos domésticos e voos internacionais. Estimulamos a livre concorrência e somos favoráveis a ela,
mas, antes de qualquer coisa, somos favoráveis à preservação do emprego.
Quero dizer à Casa e a V. Exª que tenho uma
preocupação com o anúncio que ouvi da Anac – Agência Nacional de Aviação Civil – de que dentro de um
curto espaço de tempo iria ser promovida a liberdade
tarifária nos voos internacionais.
Temos duas empresas brasileiras que operam
voos internacionais: Gol e Tam.
A minha preocupação consubstancio no requerimento que apresento e quero ouvir as respostas, até
para que possamos caminhar pisando ﬁrme, dando ao
usuário a condição da liberdade tarifária, mas garantindo
a oportunidade de emprego àqueles que são empregados
pelas empresas brasileiras que geram – e são grandes
empregadoras – empregos para brasileiros.
Estamos vivendo uma crise sem precedentes que
atinge a geração de empregos em muitos segmentos da
economia e, por isso, faço algumas indagações à Anac e
ao Ministério da Defesa. Quero saber se o regime tarifário
que se propõe está amparado pelos acordos bilaterais
sobre tráfego aéreo internacional que o Brasil tem; quero
saber se a reciprocidade que na diplomacia existe nesta questão também é ou não considerada; se empresas
brasileiras vão concorrer ou não com empresas estrangeiras que são estatais ou que recebem subsídios dos
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países onde têm sede e matriz, para evitar concorrência
desleal; quero, ao ﬁnal, saber se a questão tributária, a
questão do custo de aquisição de aeronaves e o custo
de combustível está simétrico ou assimétrico em relação
às empresas brasileiras. Tudo isso no propósito de uma
preocupação, no propósito de garantir a manutenção dos
empregos das empresas brasileiras.
Sou a favor da liberdade tarifária. Sou pela livre concorrência, mas sou acima de tudo pela preservação do
nível de emprego. Nem tanto ao céu nem tanto ao mar.
Portanto, encaminho à Mesa, a V. Exª, o pedido
de esclarecimentos que envio ao Ministro Nelson Jobim
para que possamos debater, se for o caso, esse assunto
com base em informações consistentes e oﬁciais.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 439, DE 2009
Considerando a crise que neste momento o País
atravessa com a preocupante perda de postos de trabalho nos mais diversos segmentos da economia, requeiro
a V. Exª, nos termos do § 2º do artigo 50 da Constituição Federal e do artigo 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro
de Estado da Defesa, no estrito prazo regimental, os
esclarecimentos sobre o que se segue:
Considerando a vigência de tratados internacionais bilaterais sobre tráfego aéreo ﬁrmados entre
o Brasil e diversas Nações, indago se a decisão da
ANAC em liberar tarifas está em consonância com
tais acordos;
Considerando o fato de que duas empresas aéreas nacionais, grandes empregadoras, terão que
concorrer com empresas estrangeiras, consulto se as
assimetrias em termos de carga tributária, condições
de ﬁnanciamento de aeronaves e custos de combustível estão sendo levados em consideração pela ANAC
para a decisão de liberar tarifas;
Considerando que algumas das empresas estrangeiras que voam para o Brasil são estatais e/ou
recebem subsídios públicos, tal situação está sendo
considerada na avaliação do quadro de competição
entre empresas nacionais e internacionais?
Considerando que o Brasil adota o princípio da
reciprocidade no campo diplomático, tal princípio está
sendo levado em consideração no tratamento da questão pela ANAC?
Que países estão adotando política tarifária semelhante à proposta pela ANAC?
Justiﬁcação
Em sintonia com a legislação vigente e o anseio
da população, a ANAC está dando passos na direção
da total liberdade tarifária nos vôos internacionais. Tal
medida interessa ao país e ao usuário do transporte
aéreo. No entanto, considerando o quadro de incerte-
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za existente no mundo por conta do crash ﬁnanceiro
de 2008, considerando ainda a existência de tratados
internacionais entre o Brasil e diversos países, é importante saber como o processo de liberação de tarifas
está sendo conduzido frente a tais acordos.
Por ﬁm, é sabido que existem sérias assimetrias
em tópicos especíﬁcos, tais como carga tributária, taxas aeroportuárias e custo de combustível, que tornam
a comparação entre empresas de países distintos um
exercício complexo.
Assim, consideramos ser imperativo que a ANAC
esclareça tais questões para o correto e adequado entendimento do processo antes de adotar qualquer resolução
que venha em prejuízo das empresas nacionais.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador José Agripino.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Acabamos de receber, o pedido está sobre a mesa,
e encaminhamos para decisão na próxima reunião da
Mesa Diretora as preocupações de V. Exª.
Com a palavra, pela ordem, o Presidente José
Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu estava
ausente do plenário quando V. Exª interpretou o sentimento da Casa e do povo nordestino pela perda do
Sr. João Santos, que faleceu hoje.
João Santos foi um símbolo de realização no
Nordeste. Foi um grande empresário que semeou empreendimentos em quase todos os nossos Estados do
Nordeste e também de outros Estados do Sul.
É uma grande perda para a nossa região, sobretudo, porque ele era um símbolo de Pernambuco.
Ele e José Ermírio de Moraes tinham empreendido a
grande tarefa de criar a grande indústria do Nordeste,
e assim o ﬁzeram.
João Santos morre e nem podemos dizer que
ele era um desses homens que em 100 anos aparece
apenas uma vez, porque ele morre com mais de 100
anos. Mas ele deixa uma obra extraordinária e certamente todos nós do Nordeste temos essa oportunidade
de reverenciá-lo e de relembrar a sua passagem e o
que ele fez por nossa região.
Eu mesmo sou testemunha, porque o conheci
em 1952, quando ele apenas começava a construir a
sua grande indústria. Depois, estive em Pernambuco
e visitei, em 1953, a fábrica de cimento Nassau, que
ele estava construindo; e, depois, tive a oportunidade
de privar da sua amizade e da sua família.
Eu quero, neste instante, associar-me a todos aqueles que aqui se manifestaram sobre a morte de João Santos e à sua família; lembrar também que ele, além das
suas vitórias, foi um homem de grande sofrimento. Ele
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perdeu, em um acidente aéreo, seu ﬁlho, João Santos
Filho, que era seu herdeiro e que comandaria a sua indústria. Ele teve muitos reveses durante a sua existência,
mas todos foram superados pela sua tenacidade, pelo
homem público que ele foi, porque era um homem muito
preocupado com as coisas do Estado brasileiro.
Quando Presidente da República, tive a oportunidade
de nomeá-lo para o Conselho Monetário Nacional, que era
o representante do Nordeste naquele órgão que não era
acessível aos nordestinos. Ele representava, sobretudo, a
voz dos grandes empreendedores da nossa região.
Portanto, eu quero, também, enviar à família do
João Santos, especialmente à Maria Clara, sua ﬁlha,
que era proprietária do Hotel Glória, onde me hospedei
durante mais de 40 anos, sabendo do seu sentimento
e estender a toda a sua família estas palavras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A perda desse exemplo de trabalho do Brasil é tão
grande que eu já tinha me manifestado, assim como o
Senador Antonio Carlos Valadares, o Senador Camata
e agora o Presidente Sarney.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E, há um requerimento de voto de pesar apresentado
pelo Senador Marco Maciel.
Pela ordem, antes tinha pedido a palavra o Senador Heráclito Fortes; V. Exª falará em seguida.
O Senador Heráclito Fortes também quer se manifestar pela perda de João Santos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero me associar a esta manifestação do Presidente Sarney, do Senador Marco Maciel, que apresenta um requerimento
de voto de pesar.
Quero dizer que, como brasileiro, eu tenho obrigação de admirar o empresário, o industrial João Santos
por tudo que ele fez, pelo pioneirismo, pela garra e pela
tenacidade com que lutou durante toda a sua vida para
tornar o Nordeste brasileiro industrializado. Mas como
piauiense nós temos essa obrigação redobrada – eu
e V. Exª; V. Exª até mais do que eu porque participou,
juntamente com o empresário João Santos, da possibilidade das instalações no Município de Fronteiras, no
Piauí, de uma indústria de cimento, geradora de emprego e de ICMS, tornando Fronteiras um dos Municípios
de melhor renda per capita do Piauí, hoje.
João Santos era um empreendedor que atuou
em várias áreas – de banco a cimento – e, em todas
elas, o fez com muito sucesso. Trabalhou durante toda
a sua vida. Ao fazer 80 anos resolveu aposentar-se,
mas não se sentiu bem na ociosidade e retomou com
mais garra, com mais bravura, ainda, o comando do
seu império industrial.
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Associo-me ao Senador Marco Maciel, enviando
aos familiares do empresário João Santos esse voto
de pesar, em face dessa perda, que, com certeza, é
irreparável para o mundo empresarial nordestino.
Pertenço, como sabe o Senador Marco Maciel e
todos os senhores, por questões aﬁns, a uma família
de industriais pernambucanos, e todos eles têm pela
ﬁgura do empreendedor João Santos o maior respeito
e a maior admiração. Pela convivência com eles, aprendi a redobrar a minha admiração por esse empresário
que nos deixa nesta data.
Faço esse registro e me associo ao requerimento
do Senador Marco Maciel.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eis as palavras de Heráclito Fortes, traduzindo a tristeza do Piauí pela perda daquele grande industrial. Tive
o privilégio de governar o Estado do Piauí. A nossa
grande fábrica de cimento foi inaugurada por ele.
Senador Marco Maciel, era mais ou menos o ano
de 2000. Há oito anos, ele devia ter seus 94 anos e eu,
preocupado porque ele, naquela idade, queria percorrer todas as instalações, subindo... Veja isso, Efraim,
que é engenheiro, eu tive receio de que ele pudesse
sofrer um acidente e morrer no Piauí. Mas ele deixou
aquela obra e nos deixou um grande exemplo.
E Marco Maciel, que é bíblico, sabe que ele é
abençoado pelo livro de Deus. Lá está escrito que
aqueles escolhidos por Deus têm uma longa vida e
até o ﬁnal de sua vida exercem sua proﬁssão em plenitude. Assim o foi João Santos.
Com a palavra, pela ordem, o nobre Senador
Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão
Santa, quero também associar-me a todos os Senadores que lamentam a perda deste grande brasileiro
que foi João Santos.
Peço ao nobre Senador Marco Maciel que permita
que eu subscreva o voto de pesar que encaminhou à
Mesa, porque convivi com o empresário João Santos
por muito tempo. Sei da sua história de vida: um menino pobre que chegou a construir um império, com
fábricas de cimentos em vários Estados brasileiros. E
na Amazônia, Senador Marco Maciel, onde os investidores temem aplicar os seus recursos, o empresário
João Santos construiu três fábricas de cimento, duas
no Pará, uma por aquisição do Grupo Pedro Carneiro,
a fábrica de cimento de Capanema, que estava para
ser fechada. E João Santos, ao adquiri-la, reativou-a e,
mais do que isso, fez com que ela crescesse e pudesse
hoje, ainda em atividade e modernizada, gerar emprego
e renda para aquela região do nosso Estado.
Mas não se contentou com isso. Construiu uma
fábrica de cimento das mais modernas em Manaus,
no Amazonas, e uma outra em Itaituba, no Pará. E é
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bom, Senador Mão Santa, que saibam que essa fábrica de Itaituba o Grupo João Santos construiu sem que
lá existisse energia para colocá-la em funcionamento. Pela determinação de João Santos e acreditando
nas promessas do Governo Militar de então de que a
energia de Tucuruí chegaria a Itaituba, João Santos
mandou concluir a fábrica, que ﬁcou parada, Senador
Marco Maciel, por mais de 15 anos, esperando a chegada da energia no oeste do Pará, especiﬁcamente
em Itaituba, para que ela pudesse funcionar, o que
só veio a ocorrer, no Governo de Fernando Henrique
Cardoso e no de Almir Gabriel, com o Tramoeste. Hoje
essa fábrica, com capacidade de produção de mais de
1 milhão de sacos de cimento, gera emprego e renda
também em Itaituba.
Fico aqui consternado com a perda, como eu
disse, desse grande brasileiro. Há um ano, fazia aqui
referências ao Centenário de João Santos, mostrando
todo o trabalho desenvolvido em sua vida pelo desenvolvimento de nosso País, e hoje faço aqui o voto de
pesar pela perda desse grande amigo.
Quero fazer, Senador Mão Santa, associando-me
ao Senador Marco Maciel e a todos os Senadores que
se pronunciaram, esse voto de pesar à família de João
Santos pela sua subida ao reino de Deus, que, com certeza absoluta, o receberá, dando-lhe luz e paz eterna.
Que seja comunicado aos seus ﬁlhos e, em especial,
a Fernando Santos, que eu considero, além de amigo,
um irmão. Sinto também a perda, como sente a sua
família a perda deste grande pernambucano, grande
brasileiro que foi o empresário João Santos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ele foi discípulo de Delmiro Gouveia. O Leonardo da
Vinci, Marco Maciel, líder da revolução, dizia que “o
mau discípulo é aquele que não suplanta o mestre”.
João Santos suplantou Delmiro Gouveia.
Vamos ler expediente.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me facultasse a palavra
para expender algumas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Logo em seguida à leitura do expediente, estaremos
à disposição.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Projetos de Decreto Legislativo recebidos da Câmara
dos Deputados nºs 169 a 199, de 2009, referentes a
serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e
comunitária em Municípios dos Estados de Alagoas,
Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os Projetos de Decreto Legislativo de nºs 169 a
199, de 2009, 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) –
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador Marco
Maciel, por cessão do Senador Romeu Tuma.
V. Exª poderá ocupar a tribuna pelo tempo que
desejar.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem.
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, preﬁro ocupar a tribuna mais adiante.
Neste momento, gostaria de associar-me às manifestações feitas pelo passamento do empresário João
Pereira dos Santos.
Sr. Presidente, de João Santos se pode dizer
que realmente foi um homem telúrico, sempre ﬁel à
sua terra e ao seu povo.
Construiu um império industrial a partir da base
pernambucana, nunca dela se esquecendo ou se afastando. Até algum tempo, costumava viajar muito para
acompanhar de perto o andamento dos seus projetos
cada vez maiores no campo da energia, da produção
de cimento e das comunicações também. Mesmo assim, continuou residindo em Pernambuco junto à sua
família e a seus auxiliares imediatos.
Era notório o gosto que João Santos tinha inclusive pela cultura popular nordestina. O cancioneiro Luiz
Gonzaga foi por ele muitas vezes patrocinado, ao lado
de outros importantes artistas regionais.
A industrialização do Nordeste tem uma grande dívida de gratidão a João Santos e ao grupo empresarial por
ele criado. Era uma pessoa, como lembrou o Presidente
José Sarney, que amava o trabalho, a família, a Nação e
a região, com especial destaque a Pernambuco.
Apresentei um requerimento, que foi subscrito
também pelo Senador Jarbas Vasconcelos. Ambos
somos representantes de Pernambuco no Senado Federal e estamos expressando nosso sentimento. Além
dos subscritores a que me reportei, outros o ﬁzeram
também, como os Senadores Roberto Cavalcanti, Renato Casagrande, Gerson Camata, Heráclito Fortes,
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Efraim Morais, Flexa Ribeiro e muitos que conheciam
João Santos e sua obra.
Empresário nacional e até internacional, o seu
grupo estendeu-se a países vizinhos.
É importante aﬁrmar que: ele conseguiu preparar
sucessores entre seus ﬁlhos e netos, que prosseguem
multiplicando o patrimônio de honra e desenvolvimento
que tão bem herdaram.
Desejo também chamar a atenção para uma característica de João Santos: a sua combatividade. Ele
não se curvava a alguma diﬁculdade, ele não deixava
de agir em função de algum obstáculo que surgisse nos
seus empreendimentos. E em certo momento de crise
econômica no País, as suas empresas enfrentaram diﬁculdade, mas ele fez questão de, assumindo o comando
das empresas, trabalhar para que elas se recuperassem
num tempo considerado recorde. Isso mostrou, mais uma
vez, a sua determinação, a sua garra, a sua capacidade
de trabalho. Morreu, podemos dizer, trabalhando.
Aproveito o momento para solicitar inserção em
Ata de voto de profundo pesar pelo seu falecimento do
empresário João Santos e que seja dado conhecimento
a sua família, de modo especial, aos ﬁlhos Fernando
Santos e José Santos, e às ﬁlhas Rosália Santos, Ana
Maria Santos Noronha, Maria Clara Santos Tapajós e
demais familiares.
Pernambuco – encerro, Sr. Presidente – perde um
de seus mais ilustres ﬁlhos e o Brasil, um destacado
empresário. Sertanejo nascido em Serra Talhada, morre
agora, aos 101 anos, o empreendedor João Santos,
que, por muitas décadas, como disse, foi um empresário na plena acepção do termo. O Grupo João Santos,
além de tradição no ramo cimenteiro, hoje estendido a
vários Estados, é um conglomerado industrial formado
por empresas nos setores de agropecuária, comunicação (rádio, televisão e jornal) e outras menores espalhadas por praticamente todas as regiões do País.
Para João Santos empreender no Brasil, era ultrapassar muitos obstáculos. Ele enfrentou crises, como
disse há pouco, e conseguiu superá-las, pois seu instinto
era amar o Brasil e querer vê-lo cada vez mais forte. No
momento de seu falecimento, não poderia o Senado da
República deixar de manifestar o seu pesar e levar o seu
sentimento aos ﬁlhos e a todos os integrantes de suas
mais diferentes empresas espalhadas por esse País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Vamos chamar aqui o nosso Secretário Executivo,
João Pedro, para encaminhar o requerimento agora
defendido pelo Senador Marco Maciel e outros que o
subscreveram.
Sobre a mesa requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 440, DE 2009
Senhor Prcsidente,
Na forma do disposto do Regimento Interno e
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as
seguintes homenagens pelo falecimento do industrial
e economista João Pereira dos Santos, ocorrido na
cidade do Recife, na noite de ontem, 15 de abril:
I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – apresentação de condolência a seus
familiares.
Justiﬁcação
Perde Pernambuco um dos seus mais ilustres
ﬁlhos e o Brasil um destacado empresário.
Sertanejo nascido em Serra Talhada, em Pernambuco morre agora aos 101 anos o empreendedor
João Santos, que por muitas décadas comandou o
poderoso grupo que leva o nome dele.
O Grupo João Santos, além da tradição no ramo
cimenteiro, hoje estendido a vários Estado, é um conglomerado industrial formado por empresas nos setores da
agropecuária, da comunicação (rádio, jornal e televisão)
e de táxi aéreo, espalhadas por todas regiões do Brasil.
Para João Santos, empreender no Brasil era
ultrapassar muitos obstáculos. Ele enfrentou crises
e conseguiu superá-las, pois seu instinto era amar o
Brasil e querer vê-lo cada vez mais forte.
No momento do seu falecimento, não poderia o
Senado da República deixar de manifestar seu pesar
e levar seu sentimento aos ﬁlhos e a todos integrantes
de suas mais diferentes empresas.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009.
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REQUERIMENTO Nº 441, DE 2009
Requer Voto de Aplauso ao Jornal do
Senado, na data em que publica sua 3.000ª
edição.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Jornal do
Senado, que hoje, dia 17 de abril de 2009, publica
sua 3.000ª edição, em 15 anos de existência e seis
de periodicidade diária do processo legislativo desenvolvido no Senado Federal e testemunha de grandes
fatos nacionais.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do Diretor do Jornal do
Senado, jornalista David Emerich, e, por seu intermédio, aos editores Djalba Lima, Edson de Almeida,
Eduardo Leão, José do Carmo Andrade e Juliana
Steck, a todos os demais integrantes da equipe desse noticioso, bem como à Diretora da Secretaria de
Comunicação Social, Elga Mara Teixeira Lopes, e à
Diretora de Jornalismo da SCS, Maria da Conceição
Lima Alves.
Justiﬁcação
Mais do que publicação vitoriosa, o Jornal do
Senado é, hoje, imprescindível como meio impresso
que leva as notícias da Casa a milhares de leitores
em todo o Brasil. O Jornal do Senado circula de terça
a sexta-feira em Brasília, é impresso em cores e reﬂete, sobretudo, os debates e votações que ocorrem
nas comissões e em Plenário, bem como as ações
da presidência da Casa. É sempre agradável encontrá-lo também nas salas de embarque do Aeroporto
Internacional de Brasília, além de se fazer presente
em bibliotecas, universidades, hotéis e outros pontos
de aﬂuência pública. Sua atual tiragem é de seis mil
exemplares. Além da edição diária, circula às segundas-feiras uma edição semanal em p&b, distribuído
em todo o Brasil
Em 2008, foi lançado o Jornal do Senado em
Braile, edição com que busca ampliar o acesso à cidadania. Atende a escolas e instituições vinculadas
aos interesses dos portadores de deﬁciência visual. O
objetivo da publicação é atingir aproximadamente 900
instituições, universo que representaria o segmento
em todo o país.
Por tudo isso, pelo seu pioneirismo e pela alta
qualidade de suas matérias, o Jornal do Senado é
merecedor do Voto de Aplauso que proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 442, DE 2009
Requer voto de pesar Pelo falecimento
do Sr. João Santos.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais do Senado as seguintes homenagens
pelo falecimento do Sr. João Santos, dono da Cimento
Nassau e da TV Tribuna, além de outras empresas em
vários estados do país. De infância pobre, passou de
desconhecido a industrial famoso. Revezou-se em suas
atividades de usineiro, fabricante do Cimento Nassau,
de papel e sacos de papel, além de outras iniciativas,
como as de empresário de veículos de comunicação de
massa. Os marcos de suas conquistas como homem de
negócios ultrapassaram as fronteiras de Pernambuco
e, dentre outros Estados, chegando inclusive ao Pará.
Assim, surgiu o Grupo Industrial João Santos-grande,
complexo, diversiﬁcado.
João Santos foi casado com Maria Regueira
dos Santos (falecida), com quem teve sete ﬁlhos:
João (falecido), José Bernardino, Geraldo (falecido), Fernando, Rosália, Ana Maria e Maria Clara.
Requeiro ainda:
a) Inserção em ata de voto de profundo
pesar pelo falecimento;
b) Apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos, vão ao Arquivo.
Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 443, DE 2009
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 seja o
presente requerimento encaminhado ao Exmo. Ministro do Ministério de Minas e Energia, para que, solicite a Petrobras S/A, para que justiﬁque a manutenção
dos preços dos combustíveis entre os mais caros do
mundo, mesmo diante da substancial queda no preço
do barril de petróleo.
Justiﬁcação
A gasolina no Brasil está entre as mais caras do
mundo, apesar de ser de pior qualidade, com adição
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de 25% de álcool. O mesmo ocorre com o óleo diesel, com reﬂexos nos custos de transporte dos bens
de consumo.
Em todos os países, o preço da gasolina acompanha o preço do barril de petróleo e vem caindo, o que
auxilia a combater a crise ﬁnanceira mundial. No Brasil,
isso não acontece. O preço não foi alterado quando o
petróleo subiu, nem quando baixou.
Os impostos são elevados, representando mais
de 50% do custo de cada litro. Apesar desses tributos
afetarem a vida de toda a população, não há uma discussão sobre a necessidade de serem mantidos em
patamares tão elevados, diante da atual crise.
Assim, a auto-suﬁciência na produção de petróleo
não se reﬂetiu em benefícios sentidos pela população,
que segue pagando preços muito superiores aos dos
países vizinhos na América do Sul, mesmo daqueles
que não produzem petróleo suﬁciente.
Ao contrário, exige-se mais sacrifício da população, que segue suportando preços elevados para
ajudar a ﬁnanciar pesados investimentos na busca de
petróleo do pré-sal, sem que se saiba a viabilidade
técnica dessa extração a grandes profundidades ou se
são justiﬁcáveis os custos dessa aventura submarina.
Mesmo com essas incertezas, a empresa vem arriscando sua saúde ﬁnanceira, ao adotar uma política
agressiva de endividamento para os investimentos no
pré-sal, contando com uma geração de caixa proporcionada por preços elevados.
A Petrobras está atuando voltada para seus interesses internos, que são distanciados daqueles da
população. A empresa não consegue produzir e reﬁnar
com eﬁciência, a custos compatíveis com os de outras
empresas do setor. Ao invés de combater desperdícios,
o que se vê são balanços revelando custos aumentando ano a ano, assim como o endividamento.
O objetivo do presente requerimento é obter
dados de qualidade, que permitam uma avaliação
consistente da política de preços para os combustíveis, da necessidade dos impostos incidentes, do
uso dos preços altos para pagar o endividamento
decorrente do investimentos no pré-sal, da evolução
dos custos internos de produção, reﬁno, administrativo e ﬁnanceiro.
Pretende-se, portanto, obter informações para
se formar opinião sobre a compatibilidade da política
de preços dos combustíveis praticada no Brasil com
os interesses da população.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
(À Mesa, para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– 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, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 444, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado nos
Anais desta Casa voto de aplauso ao Sindicato Rural
de Lages e à Associação Rural de Lages, pelos seus
70 anos de existência, sendo o mesmo comunicado
ao próprio sindicato.
Justiﬁcação
O Sindicato Rural de Lages e a Associação Rural de Lages são merecedoras de justas homenagens
em razão de seu papel destacado na promoção da
atividade agropecuária de Lages, durante os últimos
70 anos.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento lido, vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 445, DE 2009
(Requerimento nº 13, de 2009 da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
As indeﬁnições e desencontro de informações
sobre o estágio de implementação dos compromissos
adotados no Protocolo de Adesão da Venezuela ao
MERCOSUL, objeto do Projeto de Decreto Legislativo
ora em tramitação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A necessidade de que o Congresso Nacional
tenha informações conclusivas sobre o cumprimento
pela Venezuela dos compromissos, condição indispensável para que possa deliberar com segurança sobre
aprovação do Protocolo de Adesão.
Que em resposta ao Requerimento nº 1.140, de
2007, do Senador Jose Agripino, pelo Ofício nº 39 AFEPA/DIR I/DAM II-PEXT-MERCOSUL-VENE, de 21 de
dezembro de 2007, subscrito pelo eminente Ministro
Celso Amorim, constatou-se que restaram pendências na adoção das providências pela Venezuela, no
tocante a:
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s APRESENTAÀâO PELA 6ENEZUELA DAS LISTAS
em NCM dos produtos a serem contidos em
cada etapa do cronograma;
s IDENTIlCAÀâO DOS PRODUTOS SENS¤VEIS
do comércio entre Venezuela e Paraguai e
Uruguai;
s CRONOGRAMAS DE DESGRAVAÀâO DO COM£Rcio entre Venezuela e Brasil e Argentina; e
s POSICIONAMENTO DA 6ENEZUELA EM RElação aos acordos já negociados pelo MIERCOSUL com terceiros países.
Requeiro:
Sejam solicitadas ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Celso Amorim, nos termos do art. 50, §
2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, as seguintes
informações, incluindo abordagens especíﬁcas a cada
uma das pendências mencionadas acima:
s .O ½MBITO DO 'RUPO DE 4RABALHO CRIADO
pelo art. 11 do Protocolo de Adesão foram
acordados os cronogramas de desgravação para o comércio da Venezuela com o
Paraguai e com o Uruguai e cronogramas
de desgravação do comércio da Venezuela com o Brasil e a Argentina. Os primeiros
não foram completados e os segundos, ainda estão pendentes de negociação. Em que
estágio encontra-se esta negociação? Qual
o empecilho que pode representar a falta de
ﬁnalização dessa negociação para a adesão
da Venezuela?
s .O COMPROMISSO DE ADOÀâO DA 4Arifa Externa Comum, a Venezuela ﬁcou de
complementar as tarefas em relação a apresentação de listas de produtos para cada
etapa do cronograma. Em que estágio encontra-se esta obrigação da Venezuela de
apresentar as listas? Qual a composição
dessas listas?
s /S COMPROMISSOS DE LIVRE COM£RCIO
entre a Venezuela e os países membros do
MERCOSUL foram cumpridos? Se restam
pendências, quais são elas?
s %M QUE ESTÖGIO SE ENCONTRA O ANDAMENto das condições e cursos de ação a serem
negociados com terceiros países no tocante
à adesão da Venezuela aos instrumentos internacionais e acordos celebrados com esses
terceiros países?
Sala da Comissão, 16 de abril de 2009. – Senador Tasso Jereissati.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Marco Maciel, V. Exª continua inscrito por
cessão do Senador Romeu Tuma a usar da tribuna,
mas cede para o Senador Sérgio Zambiasi. Então,
chamamos para usar da tribuna o Senador Sérgio
Zambiasi.
O Senador Heráclito também está inscrito para
falar mais adiante.
Sérgio Zambiasi é Senador pelo Rio Grande do
Sul.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Esperarei pacientemente que todos falem, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Heráclito, obrigado pela paciência. Senador Marco
Maciel, muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro...
Inicialmente, Senador Mão Santa, eu queria mandar uma mensagem ao Rio Grande do Sul, para dizer
que estivemos, durante boa parte desta tarde, com o
Ministro da Educação Fernando Haddad. Estivemos
com a Bancada gaúcha, Deputados Federais, com a
Assembléia do Rio Grande do Sul, sua presidência,
inúmeros representantes, em função de um gravíssimo problema por que passa a Universidade Luterana
do Brasil, a Ulbra.
É uma das maiores universidades privadas do
Brasil, com cerca de 150 mil alunos: cerca de 80 mil,
presenciais; e 70 mil a 80 mil, em ensino à distância.
Ela vem em um processo muito grave em relação à
sua situação ﬁnanceira, a ponto de os professores e
servidores estarem em greve, colocando como exigência para retornar à atividade a renúncia da atual
diretoria do seu reitor.
A audiência com o Ministro Haddad foi uma audiência dura, ao mesmo tempo, transparente e leal. Por
mais que pudéssemos defender a federalização dessa
universidade, ele explicou que legalmente não haveria
nenhuma condição para tanto. Não há amparo legal
para o Governo federalizar essa universidade, mesmo
com a nossa defesa nesse sentido, porque queríamos
salvar o ano letivo e o futuro de milhares de jovens e
adultos de todo o Brasil.
Mas o Ministro anunciou algumas decisões, que
deverão ocorrer nas próximas horas e dias.
Um contato imediato com o Judiciário Federal,
com o Ministério Público Federal, no sentido de promover uma intervenção judicial caso não haja um
afastamento espontâneo. Esperamos que a direção
se sensibilize neste momento e possa oferecer espon-
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taneamente o seu afastamento, de maneira que seja
nomeado um gestor que dê, obviamente, segurança
aos estudantes, aos trabalhadores, aos professores,
conﬁança aos credores e que a normalidade possa
voltar à universidade.
Para isso, inclusive, o Ministro informou que está
negociando com o Presidente Lula, com o Governo
Federal, caso se conﬁrme o afastamento espontâneo ou judicial – e torço para que seja espontâneo –,
e que seja designado um gestor com credibilidade,
com visibilidade nacional para que possa encaminhar
as negociações junto a esses credores, aos alunos e
aos professores que já estão sem receber há algum
tempo, porém estão dispostos a salvar a universidade,
a salvar o ano letivo, a salvar o seu futuro.
O Ministro nos informa que é possível a edição
de uma medida provisória, inclusive, para amparar as
próximas ações no sentido de alterar a Lei de Recuperação de Empresas, a Lei de Falências, estendendo
os benefícios da Lei de Recuperação de Empresas
ou Lei de Falências, como é popularmente conhecida, para entidades sem ﬁns lucrativos, como é o caso
das universidades.
Isso daria exatamente uma segurança ao gestor
indicado ou contratado, para negociar com credores,
com trabalhadores da universidade e recuperar, acima de tudo, a conﬁança dos professores e dos alunos
da instituição.
Espero que o bom senso possa apontar o caminho para o qual estamos torcendo e que esta grande
universidade brasileira, que é a Ulbra, retome suas
atividades normais, que o ano letivo possa ser encaminhado com tranquilidade e os alunos possam retornar às aulas com os professores mesmo sacriﬁcados
com os salários atrasados, mas, acima de tudo, num
sentimento de solidariedade, salvando a universidade,
encaminhando-a para uma recuperação.
Espero que, nessas próximas horas, neste ﬁnal
de semana que se aproxima, já tenhamos uma decisão positiva sem que haja necessidade de intervenção
judicial, que foi sugerida pelo Ministro da Educação
Fernando Haddad.
O tema que me traz aqui à tribuna, Senador Mão
Santa, é um assunto que venho tratando durante esta
semana, porque não há quem não esteja impactado,
lá no Rio Grande do Sul, com a tragédia social provocada pelas drogas, pelo crack, especialmente. V. Exª,
que é médico, pode imaginar a epidemia que essa
droga provoca.
Nós, até pouco tempo, desconhecíamos praticamente o signiﬁcado e os malefícios dessa droga. Hoje,
porém, infelizmente as ocorrências do cotidiano são
avassaladoras, devastadoras, terríveis. Nesta sema-
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na, Porto Alegre, que tanto prezo, vivenciou uma situação terrível que causou comoção em meu Estado e
seguramente comoveu a todos aqueles que tomaram
conhecimento em todo o Brasil.
Essa tragédia apresentou a ruptura de uma relação humana das mais fortes e que pensávamos que
nada pudesse romper, pelo elo emocional e mesmo
biológico que a mantém: o amor da mãe pelo ﬁlho. Essa
é, de fato, a mais signiﬁcativa e sublime forma de amor
entre pessoas. O amor materno é um fenômeno sublime e todos nós nos comovemos quando, de alguma
maneira, ele se rompe. Em qualquer dessas situações,
somente alguma coisa muito forte coloca em risco a
relação entre mãe e ﬁlho.
Em Porto Alegre, em uma família de classe média alta, de pais já da terceira idade, maduros, experientes e sofridos, uma mãe matou seu próprio ﬁlho.
Foi em legítima defesa, ao que tudo indica. Mas o seu
sofrimento de mãe é inimaginável. Uma mulher deu a
vida, e circunstâncias trágicas e determinações existenciais acima de suas próprias forças a levaram a
tirar a vida que gerara. Essa tragédia chocou a todos
nós que tivemos notícia dela e remete-nos a uma reﬂexão profunda.
Evidentemente, uma mãe, em situações normais,
jamais cometeria um ato dessa gravidade. O amor
de mãe transcende qualquer dessas circunstâncias,
mas ocorreu. E o que levou a esse acontecimento?
A droga, o crack, essa desgraça de nossa época,
uma droga que destrói o usuário em uma velocidade
assustadora, impressionante, tornando-o, na maioria
das vezes, praticamente irrecuperável, já que destrói
o sistema nervoso central do dependente. O usuário
se transforma de tal maneira, que seu convívio familiar se inviabiliza. Se a família não tem posses, o dependente passa a cometer crimes variados – furtos,
assaltos – para conseguir dinheiro e sustentar seu
vício. Se a família tem condições, passa a ser vítima
da expropriação do usuário, que, na prática, extorque
os pais e parentes, exigindo dinheiro, vendendo bens
e cometendo outras ações ilícitas.
Tudo isso para sustentar um vício terrível.
Os depoimentos que temos de usuários do crack
são realmente assustadores. São pessoas que não
conseguem se conter, dada a vontade de consumir
de forma crescente e contínua.
A vontade do usuário transforma-se numa compulsão violenta e incontrolável. E é isso que transforma o crack numa grande tragédia social, um problema de saúde pública dos mais sérios, porque atinge
a saúde do indivíduo e maltrata sobremaneira a vida
dos familiares.
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Por outro lado, é também grande problema de
segurança pública em vários sentidos, uma vez que os
usuários tornam-se violentos e cometem crimes para
sustentar seu vício, alimentando o tráﬁco de drogas e
toda sua cadeia produtiva criminosa.
O consumo de drogas pesadas no Brasil está se
tornando um grave problema social, que demanda grandes investimentos de recursos públicos para atender
as necessidades do combate ao tráﬁco e para assistir
aqueles que necessitam de tratamento, Senador Mão
Santa. Mas, mesmo assim, a situação cresce em gravidade, pois o consumo aumenta e a dependência química está se transformando numa epidemia, com graves
riscos para o bem estar público e a paz social.
Sr. Presidente Mão Santa, caros colegas Senadoras e Senadores, essa fatalidade aconteceu na cidade
de Porto Alegre esta semana. O rapaz tinha 24 anos.
Foi no Domingo de Páscoa. Ele completaria 25 anos
no próximo domingo e os pais haviam organizado uma
festa surpresa para ele, tentando convencê-lo junto a
familiares a voltar a internar-se e tratar-se.
Essa é uma tragédia que pode muito bem representar o caos que se avizinha em todo o território nacional, se não forem tomadas providências que mudem
estruturalmente a dinâmica de produção, circulação e
consumo de drogas pesadas no País.
A disseminação da droga interfere negativamente
na harmonia familiar porque desestabiliza todo o ordenamento emocional e relacional que gera coesão
entre seus membros.
Um membro de qualquer família dependente
químico causa enorme prejuízo à paz familiar, impede os demais de trabalharem e viver paciﬁcamente. A
dependência passa a ser o centro das atenções pelos
cuidados que o usuário de drogas requer.
Se, por um lado, vemos a família preocupada, se
solidarizando com o dependente, também é inegável
que o usuário se comporta de forma extremamente
egoísta por concentrar em seus problemas pessoais a
atenção de todos aqueles que com ele convivem.
Eis algumas manchetes de hoje, Senador Mão
Santa, que pesquisei pela internet. São do jornal O
Pioneiro, de Caxias do Sul, na grande região serrana
do meu Estado.
O drama das famílias dos viciados em
crack.
Sob o domínio do crack, muitos viciados
arrastam seus dramas para dentro de casa e
acabam levando familiares a uma codependência emocional. Sentido-se culpados, pais, mães
e irmãos passam a aceitar ações violentas e
a viver em permanente alerta, condicionando
seu estado de espírito ao do usuário de dro-
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ga. O superenvolvimento com a dependência
mascara a visualização de soluções e, não
raro, parentes se sujeitam a atos extremos,
como acertar dívidas com traﬁcantes, por medo
da morte
Permitam-me colocar aqui dois ou três exemplos
de desabafos.
Há 18 anos uma caxiense de classe média faz
da dependência química do ﬁlho uma batalha pessoal.
A história dessa mãe, de 65 anos, é dramática, comovente e revela como agem muitas famílias de usuários
de drogas.
No início, segundo seu próprio depoimento, ela
ﬁngiu não enxergar o problema do ﬁlho dentro de casa.
Depois, passou a se deixar roubar pelo rapaz, hoje
com 33 anos e pai de família. Apesar de só acumular
dívidas e frustrações, ela ainda tem esperança de que
o ﬁlho se recupere. A mãe reconhece: é uma codependente do crack. Para se ter idéia de como age uma
pessoa nessas condições de dependência da droga,
esse rapaz chegou ao ponto de trocar as bonecas das
ﬁlhas pelo crack.
Também o crack apagou à bala o futuro do ﬁlho da dona de casa Everly. Viciado há cinco anos,
Matheus, de 17 anos, foi morto a tiros numa rua de
Caxias há poucos dias. A suspeita é de que o crime
tenha sido motivado pelos furtos que o rapaz cometia
para comprar a droga. O drama dessa família ilustra
como o crack leva a violência para dentro das casas:
51% dos assassinatos na cidade de Caxias, de janeiro
a março deste ano, têm relação com as drogas, especialmente com o crack.
É um problema muito grave, caros Colegas.
Não quero nem me referir àqueles usuários que
se tornam criminosos violentos, insensíveis e incontroláveis, exigindo do Estado uma ação mais enérgica.
Esses são, de fato, problema para a polícia resolver.
Vou mais além. Foco minhas considerações no problema familiar, na infelicidade do dependente químico,
que, além de destruir sua saúde, muitas vezes arruína
sua própria família.
A discussão em torno das drogas não está sendo
feita com a devida propriedade tanto pelo Poder Público
como pela sociedade. É preciso fazer uma avaliação
mais profunda da ação do narcotráﬁco e seu impacto sobre o futuro da juventude brasileira. O consumo
de drogas como o crack inviabiliza a vida produtiva e
saudável dos usuários, porque, como eu já disse, seu
cérebro torna-se praticamente inutilizado e sua saúde
física muito comprometida. Em síntese, sua possibilidade de viver saudavelmente diminui sensivelmente.
Matéria do jornal Zero Hora de ontem nos traz
as seguintes informações: “O crack provocou aumento

Sexta-feira

ABRIL
2009
17 11947

das internações em leitos destinados à saúde mental
no Rio Grande do Sul. O crescimento foi de 72% nos
últimos quatro anos. Passaram de 2 mil, em 2004, para
3,4 mil no ano passado.”
A droga obrigou o Estado a aumentar os investimentos para tratamento de dependentes químicos.
A verba saltou de R$1,3 milhão, em 2008, para R$13
milhões, previstos para este ano – e não é suﬁciente.
A estimativa do Secretário Estadual de Saúde, Osmar
Terra, é de que o número de dependentes de crack
no meu Estado, Rio Grande do Sul, chegue a 50 mil.
Some-se a esse número os dos demais Estados brasileiros e nós podemos, seguramente, arriscar um número de pelo menos um milhão de brasileiros viciados
em crack. Não falo nas demais drogas.
Na área da segurança, noventa traﬁcantes foram
presos no Estado no primeiro trimestre deste ano, 18%
a mais do que em 2008. Oitenta por cento deles foram
ﬂagrados vendendo crack.
A quantidade de pedras de crack apreendidas
também cresceu. Foram recolhidas 45 mil de janeiro
a março, um aumento de 21% em relação ao mesmo
período do ano passado.
À medida que o consumo se expande e atinge
vários segmentos da sociedade brasileira, e, neste
caso, já não há mais distinção entre pobres e ricos,
porque o crack já está presente em praticamente todos
os setores sociais, esparramando-se pelo interior do
País, pelo meio rural, crescendo nos grandes centros
urbanos, nos lares e em outros ambientes, o problema
social aumenta exponencialmente.
Que futuro se pode esperar de uma sociedade
que tem uma parcela signiﬁcativa de membros dependentes químicos? Assim, grande parte do investimento que se faz na educação torna-se perdido, e na
saúde também.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Zambiasi?
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Senadora Marina, pois não, com muito prazer.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Primeiro, quero cumprimentar V. Exª pela oportunidade do
pronunciamento que faz, ainda que ele esteja eivado de uma situação que nos causa tristeza, que nos
coloca diante de desaﬁos e que, ao mesmo tempo,
nos remete a uma sensação de impotência diante da
dramaticidade dos casos que V. Exª relata. O pior de
tudo é que nós temos essa realidade que V. Exª narra
de seu Estado em todas as Unidades da Federação.
No meu pequeno Estado do Acre, já é uma situação
quase que de calamidade pública. Os jovens da periferia, pessoas desprovidas de condição mínima em
termos de ocupação, de moradia, de atendimento de
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saúde, de repente, encontram-se emaranhados numa
teia de dependência que acaba levando a essa situação que V. Exª menciona de uma codependência.
Quando se trata de pessoas com alguma instrução
para lidar com a complexidade desse fato, já é muito
difícil, como os que acaba de narrar. Agora, imagine
a realidade de uma mãe de família, que passa o dia
trabalhando como empregada doméstica ou em alguma ocupação periférica, que chega em casa e se
depara com situação de violência contra ela mesma,
contra os irmãos menores ou contra um parente idoso, que tem a aposentadoria para comprar os seus
remédios. Os dependentes roubam a aposentadoria
do idoso para comprar as drogas. Estamos diante de
uma tessitura social adoecida e, se não a tratarmos
como um adoecimento, não iremos a lugar algum.
Se considerarmos que é um problema de caráter, de
repressão pura e simples, não vamos a lugar algum.
É por isso que parabenizo V. Exª pela oportunidade
deste debate. Como professora, a mim entristece
muito veriﬁcar que boa parte desses jovens poderia
estar nas universidades, poderia estar na escola ou
em alguma ocupação digna, produtiva. Mas eles estão
vivendo um processo de completa estagnação. A sua
estagnação própria, a estagnação de suas famílias
e do tecido social.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Senadora Marina Silva, a sua manifestação, como mulher,
com mãe, como parlamentar, enriquece este discurso.
Nesta semana, venho pela terceira vez à tribuna para
chamar a atenção para o problema.
São essas situações: o pai de 33 anos que vende
as bonecas das ﬁlhas, pequeninas, de colo, para comprar o crack. Esse é um dos fatos desse gravíssimo
problema do tecido social.
Eu concordo com a senhora: apenas a ação da
polícia não é suﬁciente. Temos de encontrar formas
de saídas para que essa fuga em direção a esse problema seja contida.
Nós temos que fechar essa porteira. E a sociedade realmente precisa envolver-se.
Eu me abalei muito com o fato ocorrido, em Porto Alegre, no domingo de Páscoa, com o sofrimento
assustador da mãe, ao tentar defender-se do ﬁlho,
acionando o gatilho de uma arma e acertando um tiro
fatal que lhe tirou a vida, no domingo de Páscoa, na
semana que antecedia o seu aniversário, quando estava prevista uma celebração para tentar convencêlo a tratar-se. E ela, corajosamente, conseguiu ainda
acompanhá-lo ao seu sepultamento. É algo assim de
engasgar a voz, de engasgar a voz.
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Temos de trazer este tema ao plenário, à tribuna
do Senado. Discutimos pouco este assunto no nosso
plenário. Nós tratamos de tantos temas de extrema importância, como a crise dos Municípios e outras questões, e, às vezes, deixamos de lado essa grande crise
social que é a epidemia da droga, especialmente essa
que há pouco tempo era completamente desconhecida.
Dizem que o sujeito que a inventou não experimentou,
porque sabia das conseqüências que provocaria nos
seus usuários.
Então, entendo que a família tem um papel extremamente importante: a orientação. E aproveito o
veículo de comunicação, que é a TV Senado, o jornal
e a rádio; o jornal em sua edição três mil, a quem nós
homenageamos pela importância desse espaço de
informação também para informar sobre alguns sinais
de alerta que nós, pais, amigos e familiares, devemos
perceber nos que são próximos de nós. Por exemplo,
se um ﬁlho, alguém próximo de nós apresentar baixo
rendimento escolar; se aumentar repentinamente os
gastos; se passar a pedir cada vez mais dinheiro, alegando diferentes motivos; se houver troca do círculo
de amizade de uma hora para outra, agressividade,
irritabilidade, emagrecimento acentuado e descaso
com cuidados básicos de higiene. Usuários de crack
podem perder mais de 10 quilos em um mês. Perder
o sono e trocar o dia pela noite; mentiras recorrentes
e descasos com compromissos e o sumiço de objetos
de valor em casa. Esses são alguns dos sintomas. E
para nós, pais, também, a atenção aos sinais.
Os sintomas do crack são tão escancarados que,
em poucas semanas, se estabelece uma situação de
emergência: o dependente apresenta emagrecimento
acentuado, agressividade, depressão, dedos e bocas
queimados e até delírios e paranoias. O dependente
deve ser encaminhado para especialista.
Eu sei que é muito difícil. Tenho aqui para completar, Senador Heráclito – não quero mais exagerar
o tempo generoso que o Presidente Mão Santa está
me oferecendo, mas acho que esse tempo está sendo
útil para uma reﬂexão –, que o grande problema aqui
é exatamente a busca do especialista.
Estou aqui com documento de uma esposa cujo
marido é dependente do crack. Ele tem 38 anos de
idade. Ela diz que o companheiro e colega de trabalho
é dependente químico em crack, está em tratamento
numa comunidade terapêutica há cinco meses. O que
ocorreu com ele? Ele, como eu disse – a Organização
Mundial de Saúde reconhece a dependência química
como doença –, conseguiu o auxílio-doença do INSS
por alguns meses. Mas, ao sair da comunidade terapêutica para fazer a perícia e apresentar uma cara limpa,
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Senadora Marina, uma cara boa, o perito entendeu que
ele já podia voltar ao trabalho. Quando, na realidade,
os médicos que o estavam tratando diziam que, se não
permanecesse um ano na comunidade, acompanhado do tratamento adequado, de nada adiantariam os
cinco meses em que ele lá ﬁcou, usando a expressão
mais comum, “encostado no INSS”.
Esse é um dos problemas. Cara boa signiﬁca estar bem para trabalhar; e nem sempre cara boa é estar
pronto para voltar ao trabalho num caso desses.
Eu acho que é um tema que os peritos, os especialistas, o INSS, o Ministro Pimentel, da Previdência,
deveriam colocar como prioridade, porque é muito
mais barato manter um cidadão desses em tratamento
e sob o benefício do INSS do que expô-lo a retornar
à droga e não ter mais chance de voltar ao convívio
social normal.
Encerro com o desabafo dessa esposa:
Toda a comunidade está preocupada com
o crescimento desenfreado do consumo e do
tráﬁco desta devastadora droga e o aumento
da violência impulsionado por esse consumo,
mas, quando um dependente assume para
si a responsabilidade da recuperação, não
encontra apoio. O retorno prematuro à sociedade o fará recair e, por isso, imploro ajuda.
Creio que esta seja uma questão de saúde e
segurança pública.
Esse dependente de crack trabalha como eletricista de rede de distribuição de energia elétrica, e a
própria empresa recomendou seu tratamento e afastamento pelo tempo que fosse necessário para evitar
uma tragédia num poste de alta tensão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Parlamento brasileiro sempre foi enriquecido com
a presença de proﬁssionais da comunicação: Nabuco,
Amaral Neto, Raul Brunini, Carlos Lacerda e agora V.
Exª, como comunicador, adverte o Executivo da gravidade do crack no Rio Grande do Sul e no Brasil.
Está na ordem aqui a Marina Silva, na posição
18; Heráclito Fortes, 19. Então, agora, falaria um dos
dois do DEM, depois Marina Silva, e o outro do DEM
será o terceiro.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Eu cederia o meu espaço para o Senador Heráclito Fortes,
posteriormente, falaria a Senadora Marina Silva. Mas
eu gostaria de poder falar logo após a Senadora, como
estou devidamente inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sim, V. Exª está. O único sentido de eu estar aqui
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é garantir a palavra aos Senadores, principalmente a
V. Exª.
Então, concedo a palavra ao nobre Senador
Heráclito Fortes, por permuta com o Senador Marco
Maciel. Ele passa da posição 19 para a de Senador
da vez, agora. Em seguida, está aqui inscrita no número 18 a Senadora Marina Silva, do PT, e depois
o Senador Marco Maciel, de Pernambuco. E está na
Bíblia que “os últimos serão os primeiros”, não é,
Marco Maciel?
Senador Heráclito Fortes, V. Exª poderá usar a
tribuna pelo tempo que achar conveniente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero trazer ao
Senado hoje um discurso que enche a todos nós de
saudade e que foi pronunciado, no dia 21 de julho de
2005, pelo Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Senador, naquela época, dentre outras coisas,
denunciava o Estado policial brasileiro, a interferência
indevida das operações mirabolantes da Polícia Federal, invasões de privacidade. E naquela época corriam,
céleres, a CPI do Bingo e a CPI dos Correios.
S. Exª traça aqui um perﬁl dos envolvidos e se
queixa do fato de não se tomarem providências, por
parte do Poder Central, quanto a esses episódios. Mas
a queixa dele, e o assunto que trago hoje a esta tribuna, se refere à questão do uso de recursos públicos,
de maneira indiscriminada, pelas ONGs. E ele cita,
em 2005, Senadora Marina Silva, a malversação de
recursos públicos cometida pela Petrobras, ﬁnanciando,
com caráter eminentemente político, festas populares
na Bahia. Traz dados, denúncias e cobra providências,
inclusive do Ministério Público Federal. Pois bem, Senador Marco Maciel, isso em 2005.
Passaram-se 2006, 2007, 2008, 2009. Quase
quatro anos depois, a Folha de S.Paulo, na sua página
A4, traz uma matéria que diz o seguinte: “Petrobras usa
ONG petista para bancar São João na Bahia”. Quatro
anos depois, os fatos continuam a acontecer, de maneira escancarada, e nenhuma providência é tomada.
Antonio Carlos Magalhães aqui já se queixa
da diﬁculdade do Ministério Público e do Tribunal de
Contas para ﬁscalizar as ações da Petrobras. Aqui
a matéria diz – vou apenas resumir: “No ano passado, estatal destinou R$1,4 milhão para festas em 26
municípios”. E no subtítulo do artigo, assinado pelos
jornalistas Silvio Navarro e Elvira Lobato, está escrito
o seguinte – vejam só Srs. Senadores: “Dirigida por
vice-presidente do PT no Estado, entidade foi declarada de ‘utilidade pública’ e intermedeia os repasses
às prefeituras”.
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E aqui nós vamos ver essa matéria. Traz o nome
do mediador, Sr. Rosemberg Pinto, assessor do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, responsável por apresentar proposta de patrocínio e indicar
as empresas.
Não sei o que faz essa gente se tornar tão corajosa na malversação com o dinheiro público.
Embaixo, na repercussão da matéria, Senadora
Marina, outro subtítulo: “Gabrielli [que é o Presidente
da Petrobras] nega objetivo político e ataca Geddel”.
É briga da Base do Governo. E aí ele diz que a briga,
na realidade, é contra o Geddel.
Não sabemos aonde ele quer chegar. Ele já está
anunciado candidato a Senador da Bahia e, naturalmente, deve estar com os interesses em choque com
os do Ministro Geddel Vieira Lima, que já é Deputado
e tem todo o direito de querer pleitear uma disputa majoritária. Não sou obrigado a saber o que acontece na
Bahia. Agora, o que não se pode é fazer proselitismo
político tampouco fortalecimento de base eleitoral às
custas do dinheiro público.
Não sou nada contra que uma empresa como a
Petrobras banque festas de São João no Nordeste. Mas
por que só na Bahia e por que só nas bases do PT?
Aí você politiza. Será que a Petrobras se lembrou de
Caruaru? Será que se lembrou de Campina Grande?
Será que se lembrou das festas de São João que são
tradições históricas no Nordeste?
O que estamos vendo aqui é um retrato do desmando administrativo por que passa a Petrobras. É
lamentável que uma empresa do porte da Petrobras,
com ações na bolsa e cujos dirigentes têm o dever e a
obrigação de prestar contas aos acionistas, se preste
a manipulação política dessa natureza.
Mais uma vez, prova-se a velha tese da necessidade e da urgência de que a CPI das ONGs apure
esses fatos e esses escândalos. Então, faço a pergunta, Senador Mão Santa, que não quer calar: se essas
ONGs são tão corretas, se trabalham com clareza e
transparência, por que o Governo, por meio de sua
base no Senado, insiste em não permitir que apurações sejam feitas?
Seria a hora de o próprio Governo tomar atitude
para demonstrar a boa intenção, dar o bom exemplo e
convocar, para prestar esclarecimentos, a ONG Associação de Apoio e Assessoria às Organizações Sociais
do Nordeste (Aanor). Para vir aqui! Não vamos travar
uma guerra lá na CPI, vamos votar por consenso e trazer os responsáveis por essa associação, trazer a Srª
Aldenira da Conceição Sena, que é Vice-Presidente
do PT da Bahia, para prestar conta, mostrar o critério.
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E isso nós vamos fazer, nós vamos trazer o pedido de
uma convocação.
Porque eu não me conformo, de maneira nenhuma, em ver a Petrobras esbanjar dinheiro público e não
ter, por exemplo, Senador Mão Santa, nenhuma atenção para com as festas de São João do nosso Piauí.
Será que é só porque o Governador não tem prestígio
no Governo Federal? Sai de Teresina dizendo que vai
tomar banho de mar com o Presidente Lula, na Bahia,
no Carnaval! O Presidente estava na Bahia, na época
do Carnaval, e ele anunciou que ia lá, para esse grande
encontro com Sua Excelência, numa praia reservada.
E V. Exª colecione aí no seu panteão de potocas. É
mais uma do Governador.
O Governador não esteve com o Presidente da
República. Será que é porque o Governador não tem
prestígio que não se vai beneﬁciar o Estado do Piauí?
É revoltante isso. Nós temos já no interior do Piauí algumas festas que mereciam o apoio da Petrobras, até
porque o Estado é consumidor.
Eu vejo aqui o desabafo de um senhor... O desabafo é o seguinte, é uma declaração: Ele criou um
diretório do PT em Itapetininga com gente que era do
ex-PFL de ACM e formou um grupo com muito dinheiro
para a eleição, aﬁrma o ex-Prefeito Michel Agier, derrotado ao tentar a reeleição.
É isso aqui. É a distribuição indiscriminada de
dinheiro público, de recursos públicos, sem nenhum
critério, feita pela Petrobras. O normal é que em uma
distribuição dessa natureza fosse formado um conselho.
Mas, não. É escolhida uma pessoa de ligações pessoais como o Presidente da Petrobrás, que recebe o
título de mediador, Sr. Rosenberg Pinto. E ele, então,
resolve fazer festa política com dinheiro público.
Eu faço este pronunciamento e solicito a V. Exª, Sr.
Presidente, que determine à Mesa o encaminhamento para o Ministério Público, anexando o discurso que
coloco aqui e que já citei, do Senador Antonio Carlos
Magalhães, quando, em 2005, levanta essa questão
e faz a primeira denúncia.
Precisamos saber o que foi apurado em 2005
com as primeiras denúncias ou, se nada foi apurado,
pedir ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas
da União que apure essas denúncias, que são muito graves.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após contundente pronunciamento do Senador Heráclito Fortes, do DEM, advertindo sobre malversação no
uso de dinheiro da Petrobras, que, sem dúvida nenhuma, é uma das causas de o petróleo e seus derivados
serem os mais caros do mundo.
Convidamos para usar da palavra a Senadora do
Partido dos Trabalhadores do Estado do Acre, cheia
de virtude; é uma graça de Deus tê-la aqui no Senado.
É uma graça a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Outro dia ela me deu um livro, A Graça. E V. Exª é
uma graça de Deus.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Maravilhosa Graça.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E V. Exª é uma graça, enriquece este Senado da República, com as virtudes que V. Exª tem.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigada, Senador Mão Santa. O livro de que V. Exª
fala é Maravilhosa Graça, do Philip Yancey.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu gostaria de,
muito rapidamente, solidarizar-me com a população do
meu Estado do Acre, principalmente com o Município
de Rio Branco, que está sendo afetado por uma cheia
que já desabrigou cerca de 600 famílias. O Prefeito Angelim, juntamente com o Governador Binho Marques,
tem feito um esforço muito grande para o acolhimento dessas famílias. Já tivemos contato com a Defesa
Civil aqui em Brasília, que, enﬁm, está recebendo os
encaminhamentos, por parte do Prefeito, em relação
aos prejuízos materiais e todos os esforços que precisam ser feitos.
Graças a Deus, o rio começou a baixar, mas agora
nos deparamos com um problema de outra natureza,
que são as doenças que acontecem após as cheias,
sobretudo a leptospirose.
A Bancada tem trabalhado no sentido de dar
suporte aqui em Brasília e solidariedade a todos que
estão sendo afetados, inclusive membros de minha
família que moram em Cidade Nova, no Taquari, em
outros bairros, no Seis de Agosto; estão todos igualmente afetados.
Eu, que já morei nesses bairros, sei o quanto é
difícil passar por momentos de cheia como este, em
que as pessoas têm de ser alojadas em abrigos improvisados.
O que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente...
Inclusive quero parabenizar a Mesa porque, nos pronunciamentos dos Senadores que me antecederam,
Senador Zambiasi e Heráclito Fortes, não houve aquela
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incômoda paradinha o tempo todo, em que o microfone ﬁca mudo. Achei muito interessante isso e já estou
reivindicando para mim esse mesmo dispositivo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª já obteve....
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Porque
aquela paradinha desconcentra a gente. E eu disse:
Pois não é que é possível falar sem aquele corte do
som?! Então, já estou reivindicando aqui o mesmo procedimento para mim e para o Senador Marco Maciel,
que vai fazer um pronunciamento que faço questão de
acompanhar, em seguida, porque ele me disse o tema
e acho que V. Exª também vai gostar muito.
O que me traz a esta tribuna são os ataques e
retrocessos à legislação ambiental de nosso País. O
meio ambiente é um tema estratégico para o nosso
tempo, para este século. Como muitos já disseram,
estamos vivendo a era dos limites, e não haverá saída
se não formos capazes de resolver a crise ambiental
global que estamos atravessando.
No Brasil, vemos atualmente uma situação estranha, que marcha na contramão da História e dos
movimentos das demais nações do mundo. O movimento ambiental começou a ganhar força no mundo
após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia.
E, aqui no Brasil, após a Constituição de 1988, a partir
da comprovação, cada vez mais cabal e alarmante, de
que a forma como as atividades econômicas vinham
sendo desenvolvidas estavam provocando danos graves e muitas vezes irreparáveis ao meio ambiente e à
saúde das populações.
Neste segundo mandato do Presidente Lula, declarações de diversas autoridades públicas, bem como
a manifestação de diversos representantes da área
econômica nacional, estão buscando cunhar um novo
diagnóstico: no lugar do meio ambiente, vítima das atividades econômicas malconduzidas, são as atividades
econômicas que estariam sendo prejudicadas devido
ao excesso de proteção do meio ambiente.
Essa inversão a gente vai percebendo no discurso,
na narrativa, nas atitudes e nos encaminhamentos práticos que, mais adiante, vou mencionar. As evidências
disso estão por toda parte. Podemos vê-las nas declarações públicas de algumas das mais altas lideranças
políticas empresariais deste País, de vários setores
das atividades produtivas e também de autoridades
públicas, como, por exemplo, o Ministro da Agricultura,
dos Transportes, das Minas e Energia, da Pesca, de
Assuntos Estratégicos. Todos parecem buscar formar
na sociedade a percepção de que foi um erro, ou talvez
um deslize, terem sido criadas as leis e as instituições
que têm a ﬁnalidade de proteger o meio ambiente. Al-
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guns deles dizem abertamente que “a legislação ambiental do País foi criada para atender a interesses de
estrangeiros ou a interesses escusos não confessos”.
Essa declaração foi do Ministro Mangabeira Unger;
saiu em jornais do País e não foi desmentida.
Não faltam matérias na mídia em que representantes dos segmentos do agronegócio, da infraestrutura
se revezam em um jogral de satanização das conquistas ambientais que a sociedade brasileira conseguiu
inscrever no arcabouço legal de nosso País. Como
exemplo, posso citar o caso de alguns segmentos do
agronegócio. Agora estão imbuídos em “convencer” a
sociedade brasileira de que a legislação que protege
o que restou da ﬂoresta, que protege a nossa biodiversidade e as margens dos rios é a maior inimiga para o
crescimento e expansão da agricultura no País.
Essa inversão é nefasta, porque é exatamente o
contrário. A proteção das ﬂorestas, da biodiversidade
é a maior responsável pela proteção e pelo crescimento sustentável da agricultura, tão necessária ao
desenvolvimento de nosso País. Basta ver que, para
se produzir um quilo de frango, fazendo um cálculo
bem subestimado, precisa-se de dois mil litros de água.
Para um quilo de grãos, precisa-se de cerca de uma
tonelada de água. Portanto, a proteção das ﬂorestas
como responsável pela garantia e preservação dos
cursos d’água não pode ser confundido como algo
nefasto à agricultura.
Aproveitam para dramatizar ainda mais, dizendo
que isso vai aumentar os preços dos alimentos e provocar escassez e fome. Com esse argumento, mudou-se
a legislação ambiental no Estado de Santa Catarina
– inclusive uma legislação estadual mudando uma lei
federal, o que é claramente inconstitucional.
Quero ainda ressaltar, Sr. Presidente, que essa
desdita, essa difamação que vem sendo feita da legislação ambiental brasileira é sempre acompanhada, seguida, de um conjunto de medidas que vão na
direção de mudanças na legislação, em prejuízo dos
acúmulos já alcançado.
Segundo declarações recentes do próprio Presidente Lula, o Brasil tem 60 milhões de hectares de
terras agrícolas degradadas que precisam ser recuperadas. Note bem, Sr. Presidente, 60 milhões de hectares de terras agrícolas, agricultável degradada que
precisam ser recuperadas.
Como essas terras ﬁcaram degradadas? Com
certeza não foi em função da ação da legislação ambiental. Foi exatamente o contrário: ações permissivas
de modelos de desenvolvimento predatório levaram
essas áreas a se tornarem inteiramente improdutivas.
E para se tornarem novamente produtivas serão necessários altos investimentos.
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Se os cuidados tivessem sido tomados à época,
com certeza isso não teria acontecido. Na ocasião, talvez, não se tivesse o conhecimento técnico-cientíﬁco,
o conhecimento político e a sensibilidade social para
o problema da degradação ambiental e, consequentemente, da degradação dos solos. Naquele época
não tínhamos, ainda, atentado para esses aspectos.
Agora, não há nenhuma justiﬁcativa para se continuar
defendendo o mesmo modelo predatório em prejuízo
de uma ação preventiva que nos leve a um novo paradigma de desenvolvimento para todos os setores
da sociedade.
Com a agricultura não é diferente. A propósito,
seria bom que a Comissão de Meio Ambiente – e vou
sugerir isso ao meu amigo o Senador e Presidente Casagrande – promovesse a exibição e um debate sobre
o excelente comentário feito pelo jornalista Marcos Sá
Corrêa e João Moreira Salles, cujo título é O Vale. Esse
documentário, Sr. Presidente, trata da devastação da
Mata Atlântica no Vale do Paraíba. É comovente assistir
ao documentário. Terminei de vê-lo chorando, pois termina com uma imagem dramática. Mostra tudo o que
aconteceu no Vale do Paraíba. Depois vai para uma
região do Pará, parece-me que é a região de Altamira,
e termina focando uma grande área devastada como
se dissesse que cem anos depois eles se mudaram
para cá em uma economia de rapina que não respeita
os processos de regeneração dos ecossistemas.
Além dessas questões que estou mencionando
aqui, Sr. Presidente, uma série de outros eventos vem
acontecendo. Um deles é esse da desqualiﬁcação das
pessoas que defendem o meio ambiente, da legislação ambiental brasileira. Uma coisa é certa: quando
alguém... O Presidente Lula uma vez repetiu uma frase,
que tomo emprestada não só do autor, mas já terceirizando-a do próprio Presidente Lula: “Não se importa
que alguém tire uma ﬂor do seu jardim? Depois, entra
na sua casa, toma sua mulher, seus ﬁlhos e faz coisas
muitos piores”. Já não estão mais no nosso jardim. Já
entraram há muito tempo na nossa casa, arrombando
as portas da legislação ambiental brasileira. Só no Congresso Nacional são cerca de 18 projetos de decretos
legislativos que propõem anular medidas administrativas de proteção ao meio ambiente, de criação de
terras indígenas e de unidades de conservação, tanto
do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério
da Justiça. São 18 projetos, Sr. Presidente.
Quanto às medidas provisórias, temos uma grande quantidade delas que, especiﬁcamente, vêm em
prejuízo da legislação brasileira, sem falar naquelas
que, não sendo objeto da legislação ambiental brasileira na sua origem, são geneticamente modiﬁcadas
aqui dentro e são colocadas como verdadeiros cava-
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los de troia, em prejuízo dos avanços da legislação
ambiental e das conquistas que já tivemos ao longo
dos tempos.
Mas, para não ﬁcar criticando os projetos de decretos legislativos dos colegas, porque são Senadores
e Deputados que têm o direito de apresentar as suas
propostas de lei, os seus projetos – mesmo divergindo
do mérito, sei que eles têm esse direito –, vamos discuti-los e, no debate democrático, no discurso fraterno
e na discussão do mérito, aprová-los ou não.
Eu espero que não sejam aprovados porque serão
maiores ainda os prejuízos. Mas é melhor a gente se
ater à própria Casa e, dentro de Casa, a mim não me
agrada, em hipótese alguma, o que está acontecendo.
Primeiro, foi a Medida Provisória nº 422, que mudou
os processos de regularização de terras na Amazônia,
ampliando o limite de 400 hectares para 1.500 hectares
de terras públicas. Foi aprovada um dia desses.
Graças a Deus, com o meu voto contra e o da
minha Bancada, exceto por um Senador da minha Bancada, do Estado de Roraima, mais outros Senadores,
somando 28 Srs. Senadores contrários a essa medida provisória a que colocamos a alcunha de Medida
Provisória da Grilagem.
Agora nós temos a MP 458, que também trata de
regularização fundiária. A MP 458, a despeito de enfrentar o caso fundiário da Amazônia, com a ﬁnalidade de
aumentar a governança ambiental e a justiça social na
região, foi concebida a partir da lógica do crescimento
do fato consumado e assim, certamente, irá aprofundar
os dois problemas, que são a grilagem – as pessoas
ocuparam indevidamente as terras na Amazônia e agora vem um processo de regularização que vai alcançar
aqueles que, de boa fé, têm posse mansa e pacíﬁca
e que já estavam contemplados no plano de combate
ao desmatamento, quando elaboramos o plano, com
os eixos que propusemos. E dentro de um dos eixos,
que era o de ordenamento territorial e fundiário, estava
a questão da regularização fundiária.
Infelizmente foi abandonada a ideia, a estratégia
do ordenamento territorial e fundiário e ﬁcamos só com
a regularização.
Essa regularização da forma como está proposta, ainda que com o cuidado dos Ministérios do Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Agrário de colocar
algumas ressalvas para que as pessoas estivessem
de acordo com a legislação ambiental, respeitando
reserva legal e áreas de preservação permanente e
outros dispositivos, tem outros artigos, Sr. Presidente,
que dizem que o processo é autodeclaratório e que
dispensa a vistoria.
Ora, Sr. Presidente, se o processo é autodeclaratório e dispensa a vistoria, todas as cláusulas que estão
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postas, com todo respeito, acabarão sendo “para inglês
ver”, porque ninguém que agiu de má-fé, que invadiu
terra de forma criminosa vai declarar que de fato não
tem direito àquela terra, que de fato a sua posse não
é mansa e pacíﬁca e que tem um monte de “laranjas”
que estão querendo se regularizar.
Essa medida provisória está tramitando. Ela poderia ser uma limonada, mas será um limão para a
sociedade brasileira, um limão para a Amazônia e um
limão para esta Casa, para o Congresso Nacional, que
ﬁcará na história por, em plena crise ambiental global,
estar abrindo literalmente a porta para regularizar, titular, privatizar 64 milhões de hectares de terras na
Amazônia, um total equivalente ao Estado de Minas
Gerais e de Santa Catarina.
Quando veio para esta Casa o projeto de gestão
de ﬂorestas públicas, que tratava de 13 milhões de
hectares por cerca de 20 anos, em um processo altamente transparente e controlado que previa inclusive
auditorias independentes de pesquisadores, de cientistas, em um processo de licitação em que as ﬂorestas
continuarão ﬂorestas e continuarão públicas, em um
processo em que a prioridade para criação de unidade
de conservação, demarcação de terra indígena, assentamento de comunidades tradicionais – depois é que
seriam feitas as concessões onerosas em licitação –,
quando há todo um processo de responsabilização,
diziam que era privatização da Amazônia.
Agora, são 64 milhões de hectares, com dispensa de vistoria, em um processo autodeclaratório. E eu
não ouço os que diziam que era privatização dizerem
que agora, sim, é privatização, para que deixem de ser
ﬂoresta se não tivermos cuidado e ainda se transformem em terras privadas.
Continuando, Sr. Presidente, uma outra medida
provisória, a MP 450, está criando um precedente pelo
qual, no meu entendimento, poderemos ter novas Balbinas sendo construídas neste País, depois de tantas
décadas de um empreendimento de triste memória que
nos ensinou muito, e ensinou pelo erro, nos ensinou
pela dor. Podemos estar abrindo novos precedentes
para novas Balbinas.
Vou ler rapidamente, Sr. Presidente, pois sei que
já estou abusando do acolhimento de V. Exª, o que diz
a Medida Provisória nº 450.
Outro exemplo é o da MP nº 450, que foi aprovada na quinta-feira na Câmara e que traz um artigo que
guarda um grande potencial de problemas e agressões
ambientais – podemos estar diante de novos desastres
da dimensão de Balbina.
A “bomba” está no art. 17 da referida MP. A atual
legislação das usinas hidráulicas até 30MW, que são
as PCHs, estabelece limites para o tamanho do lago,

392

Abril

de

2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que deve obedecer a uma fórmula que deﬁne uma
relação entre o tamanho da barragem, a capacidade
instalada e a área do lago, limitado a 3km². Ou seja,
o lago de uma PCH não pode ultrapassar 3km², Sr.
Presidente.
O art. 17 da referida MP, que é o cavalo de Tróia
que sempre está chegando aqui, cria uma nova categoria de usinas hidráulicas, entre 30MW a 50MW, que
terão rito sumário de autorização...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora, acabou a lei; agora, a graça. A senhora
quer quanto tempo da graça divina?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Olha,
o tempo da lei tinha um limite, que era até o Novo Testamento. O tempo da graça é ilimitado; todavia, quando
se tem a graça, a gente mesmo cria a lei. E eu estou
indo para me autoconter. Muito obrigada.
Na referida MP, as autorizações “sem as características de pequenas centrais hidrelétricas”, ou seja,
sem limites para o tamanho do lago, isso implica que
poderemos ter muitas Balbinas espalhadas por aí,
porque não há mais limite para o tamanho do lago de
30MW a 50MW e não haverá processo de licenciamento. Será um rito sumário, Sr. Presidente. Não haverá
um processo crível, respeitável.
Por último, Sr. Presidente, a Medida Provisória
nº 425 foi encaminhada ao Congresso Nacional, para
tratar do Fundo Soberano.
Na discussão, na Câmara dos Deputados, o Deputado Guimarães, do Ceará, apresentou uma emenda que dispensa os processos de licenciamento para
investimentos que, segundo entendimento dele, já estão consolidados.
O que seriam esses investimentos consolidados? E qual seria o alcance para, enﬁm, recuperação
de estrada, duplicação de estrada ou estradas que
já têm uma picada, uma pequena vicinal? Acontece,
Sr. Presidente, que, quando se tem um pequeno ramal, como chamamos lá no Acre, ou uma pequena
vicinal, e isso é transformado em uma BR asfaltada,
com toda uma infraestrutura logística, a história nos
mostra que, pelo menos, 50km de um lado, 50km do
outro são destruídos.
No meu entendimento, essa ﬂexibilização de alcance não mensurado por aqueles que propuseram e
por aqueles que aprovaram essa medida provisória – e
me parece que uma boa parte nem tinha consciência
do que estava aprovando, para fazer justiça com alguns que, agora, com toda certeza, podem ir a público
e dizer que não conheciam o alcance e o prejuízo que
poderiam estar causando ao País e, particularmente,
à Amazônia – vai favorecer um empreendimento que
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é de altíssima gravidade, de altíssima complexidade
ambiental, que é a BR-319, no Estado do Amazonas.
É uma das obras do PAC. O problema é que
para viabilizar as obras do PAC não precisa passar
por cima da legislação ambiental brasileira. Nós licenciamos a BR-163 dentro de um processo amplo,
complexo, envolvendo 22 Ministérios, Sr. Presidente.
Mas ﬁzemos um plano de desenvolvimento sustentável para a área de abrangência da BR, que eu espero
seja implementado.
A licença foi dada sem questionamento de nenhum segmento da sociedade, com um consórcio
socioambiental para acompanhar os investimentos.
Infelizmente, as coisas não têm andado, porque aquilo que é feito de forma estruturante dá mais trabalho,
é mais difícil, mas, com certeza, é melhor do que os
atalhos.
Para concluir, Sr. Presidente, quero chamar a
atenção de cada um de nós aqui. Essa medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados. Com
todo o respeito aos meus colegas parlamentares, ela
virá agora para o Senado. E espero que este Senado,
que, simbolicamente, é a Casa da reﬂexão; este Senado, que, simbolicamente, é a Casa dos homens e
mulheres mais amadurecidos – eu já tenho 51 anos –;
possa fazer jus à ideia de um espaço da política institucional que tenha a obrigação não só de pensar aqui
e agora, mas de ter um pensamento estratégico, uma
visão de desenvolvimento sustentável, que seja capaz
de fazer jus à potência ambiental que é o Brasil.
Que possamos preparar este País para o século XXI, na energia, no transporte, na agricultura, na
educação, na saúde, nas mudanças climáticas que
precisamos enfrentar em todos os seus aspectos. Que
possamos fazer ver um fato ao Presidente Lula, que eu
não sei se foi do conhecimento dele. Hoje um Deputado, na Comissão de Meio Ambiente, disse que teve
o encaminhamento da Casa Civil, mas eu espero que
esta Casa possa reparar esse erro lamentável de abrir
as porteiras para a devastação da Amazônia na situação que nós estamos vivendo de metas de redução
de desmatamento, de metas em relação à redução de
emissão de CO2, com catástrofes ambientais em todo
o Planeta. E o Brasil, que tem um grande diferencial
de ser um país que pode fazer a diferença, mesmo
sendo um país em desenvolvimento, está perdendo
sua vantagem diferencial.
Que possamos nos debruçar sobre essa matéria
e, com todo respeito pelos Srs. Deputados, reparar o
que aconteceu.
Trata-se da MP 405-42. Nós devemos reparar o
que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se por
ventura (espero em Deus que não aconteça) for apro-
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vado aqui também, espero que o Presidente Lula, em
respeito ao esforço que ele fez nestes últimos quase
oito anos de mandato (com plano de mudança climática, com plano de combate ao desmatamento, tendo
reduzido a emissão de CO-2 em mais de um bilhão
de toneladas, criado quase 30 milhões de hectares de
unidade de conservação, tendo feito um esforço para
haver medidas estruturantes de combate ao desmatamento), ponha um freio de arrumação nisso.
Cada um acha que pode dar palpite nas questões ambientais como se não tivéssemos uma política
com estrutura, com vértebra! Que o Presidente vete o
artigo que abriu a porteira para se fazer investimento
desta envergadura sem licença prévia para isso. Mas
espero que isso não seja preciso porque não é verdade todo esse discurso de desqualiﬁcação da legislação ambiental brasileira, em que as pessoas primeiro
vão dizendo que a legislação foi feita com interesses
escusos, que ela atrapalha o desenvolvimento, que os
ambientalistas não se preocupam em ter energia, em
ter estrada. Não é verdade!
Durante muito tempo, Senador Marco Maciel, os
ambientalistas perguntavam aos desenvolvimentistas:
“O que vocês podem fazer pelo meio ambiente?” Agora
somos nós, os ambientalistas, que estamos dispostos
a contribuir para ajudar o desenvolvimento.
Já foram chamados os ambientalistas para ajudar o Governador Blairo Maggi. Hoje, vi numa revista
ele e o Ministro Minc dizendo que estão numa relação
muito próxima. Eu até disse que só foi possível essa
proximidade porque, no momento em que o Governador propôs revogar as medidas do Plano de Combate ao Desmatamento, as medidas foram sustentadas
pela sociedade brasileira, mesmo com a minha saída
do Ministério e com a chegada do novo Ministro, que
deu continuidade às medidas. Agora é possível uma
sinalização de que vão “fumar o cachimbo da paz”.
Mas, se as medidas tivessem sido revogadas como
ele queria, com certeza, o desmatamento estaria aumentando.
Espero podermos fazer aqui um amplo debate,
com uma visão estratégica do que é o desenvolvimento
em pleno século XXI, em plena crise ambiental global
num País que tem a magnitude e a dimensão do Brasil,
a responsabilidade, a audiência que tem o Brasil por
ser um País menos adverso, por ser a maior potência
hídrica do planeta.
Concedo o aparte a V.Exª, Senador Garibaldi
Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senadora Marina Silva, quero congratular-me com V. Exª
não apenas pelo conteúdo das suas palavras, mas até
mesmo pela vibração, pelo entusiasmo com que V. Exª
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aborda os problemas da Amazônia, sobretudo problemas ligados ao meio ambiente. Quero dizer da minha
admiração pelo trabalho de V. Exª não apenas como
Parlamentar, mas também como Ministra que lançou as
bases para uma efetiva política de proteção ambiental
que se concretiza hoje graças ao trabalho de V. Exª e,
agora, com o atual Ministro do Meio Ambiente, Carlos
Minc, que está continuando esse trabalho. Portanto,
é sobretudo esta palavra de admiração que eu quero
trazer e incorporar ao discurso de V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Muito obrigada, Senador Garibaldi, nosso Presidente do
Congresso até ainda há pouco. Agradeço as palavras
afetuosas de V. Exª e concluo, Sr. Presidente, dizendo
que o Congresso – façamos justiça – tem, aqui no Senado, uma comissão de meio ambiente, uma comissão
de mudanças climáticas. Estamos criando estruturas
novas dentro da Casa para debater o tema e que,
aos poucos, ele possa ser internalizado não apenas
no nosso discurso, no espaço institucional, mas nas
nossas decisões.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os nossos cumprimentos e a felicidade de termos
uma Senadora tão brava e corajosa. Porque o tema é
muito atual. Basta lembrar que Al Gore, que foi prêmio
Nobel da Paz exatamente em defesa do meio ambiente, disse: “Ao contrário do que os brasileiros acham, a
Amazônia não é deles, mas de todos nós”. Graças a
Deus, temos uma Marina Silva, que defende a Amazônia e o meio ambiente.
Com a palavra, o Senador Marco Maciel, do DEM
do Estado de Pernambuco. Ele simboliza a decência
na política do Brasil.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Por isso, este Senado é um dos melhores da história
de 183 anos de República.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente nobre Senador Mão Santa, Srª Senadora
Marina Silva, meu caro Líder Arthur Virgílio, Srªs e
Srs. Senadores, a 28 de junho de 2007, o Papa Bento
XVI proclamou o Ano Paulino, dedicado a São Paulo,
em preparação aos dois mil anos do nascimento do
Apóstolo, ocorrido provavelmente entre os anos 5 e
10 da nossa Era.
Segundo o Padre José Bortolini, o Ano Paulino
se iniciou no dia 29 de junho de 2008 e se encerrará
no dia 29 de junho deste ano. Cito o Padre Bortolini:
“O objetivo é chamar a atenção para esse campeão
da fé e da evangelização além da Palestina”.
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Bento XVI deseja que, em todo o mundo, as comunidades católicas celebrem o bimilenário do nascimento de São Paulo. Na homilia em que anuncia este
grande acontecimento para a Igreja na Basílica de
São Paulo, fora dos Muros, em Roma, Sua Santidade
motiva toda a Igreja para que se organize iniciativas
dignas do evento:
Serão promovidos congressos de estudos e especiais publicações sobre os textos
paulinos, a ﬁm de fazer conhecer cada vez
mais a imensa riqueza do ensinamento contido
neles, verdadeiro patrimônio da humanidade
redimida por Cristo. No mundo inteiro, iniciativas semelhantes poderão ser realizadas nas
dioceses, nos santuários, nos lugares de culto
por parte de instituições religiosas de estudo
ou de assistência que têm o nome de São
Paulo ou se inspiram na sua ﬁgura e no seu
ensinamento.
Paulo nasceu em Tarso, como se sabe, capital
da Cilícia, na Ásia Menor, cidade aberta às inﬂuências
culturais e às trocas comerciais entre o Oriente e o
Ocidente. Descendente de uma família de judeus da
diáspora, pertencente à tribo de Benjamin, observava
rigorosamente a religião dos seus pais sem recusar os
contatos com a vida e a cultura do Império Romano.
Os pais lhe deram o nome de Saul em homenagem
ao primeiro rei dos judeus e o apelido Paulo. Saul passou para Saulo, pois assim era o nome em grego. Mais
tarde, a partir da sua primeira viagem missionária ao
mundo greco-romano, Paulo usará exclusivamente o
sobrenome latino Paulus.
Recebeu a sua primeira educação religiosa em
Tarso – daí Paulo de Tarso, cidade em que nasceu –,
tendo por base o Pentateuco e a Lei de Moisés. Como
se sabe, o Pentateuco constitui os primeiros cinco livros
da Bíblia. A partir do ano 25 d.C, vai para Jerusalém,
onde frequenta as aulas de Gamaliel, mestre de grande prestígio, aprofundando com ele o conhecimento
do Pentateuco oral e escrito.
São Paulo, portador de grande carisma, possuía
o dom da palavra e deixou uma notável obra expressa
em diferentes idiomas. Aprendeu a falar e escrever em
aramaico, hebraico e grego, daí por que catequizava
hebreus, gregos e romanos.
Paulo é chamado de “O Apóstolo” por haver sido
o maior anunciador do cristianismo depois de Cristo.
Entre as grandes ﬁguras do cristianismo nascente,
Paulo é, de fato, a personalidade mais importante que
conhecemos. E um dos santos mais cultos, de que é
exemplo a sua Carta aos Coríntios, entre muitas outras
epístolas que poderíamos citar.
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São-lhe atribuídas pela tradição catorze cartas
às igrejas por ele fundadas, sendo epístolas grandes
duas aos tessalonicenses, duas aos coríntios, aos
gálatas e aos romanos. Da prisão em Roma, escreveu
aos ﬁlipenses, aos efésios, aos colossenses, bilhete a
Filemon, seu amigo. No intervalo das prisões, dirigiu
cartas aos hebreus, a Timóteo e a Tito. E durante seu
último cativeiro, mais uma a Timóteo.
São Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, não apenas pela profunda doutrina,
mas também pelo número dos seus escritos.
Ele contribuiu grandemente para criar a terminologia cristã, tendo sido o primeiro a exprimir
com palavras profanas e comuns as sublimes
verdades do cristianismo, segundo salienta o
Padre Matos Soares na tradução da Vulgata,
nona edição, Edições Paulinas.
Observa texto da Liturgia Diária de agosto de
2008:
Como judeu e ainda mais como um fariseu, Paulo conhecia a cultura de seu povo,
sobretudo após os 15 anos, quando se muda
de Tarso para Jerusalém, formando-se rabino
sob a direção do mestre Gamaliel. É nesse
tempo que estuda a fundo o Antigo Testamento, agora em hebraico. Com isso, ele se torna
pessoa culta e bem preparada, tendo acesso
ao que havia de melhor em termos de educação no mundo judaico.
Todavia, quando percorre o mundo conhecido anunciando aos pagãos a pessoa de
Jesus e, mais tarde, escrevendo às comunidades, ele o faz na língua grega, que conhecia
desde a infância. A língua é portadora e expressão da cultura de um povo. Paulo domina
ambas as coisas. É provável que falasse também o latim, língua do Império Romano.
Comparando Paulo e Jesus, percebemos
como foi decisiva a presença do apóstolo na
expansão do Evangelho. Jesus limitou sua
pregação basicamente ao povo judeu e ao
pequeno território da Galileia. Paulo, por sua
vez, evangelizou continentes (Ásia, Europa).
De Jesus se diz que pregava nas sinagogas;
Paulo, a certa altura da vida, abandona a sinagoga e funda comunidades cristãs nas casas
– as igrejas domésticas.
A linguagem e os símbolos usados por
Jesus no anúncio do reino revelam uma cultura
ligada à terra, à vida dos camponeses e pescadores (pastor e ovelhas, pássaros e peixes,
sementes e ﬂores, trigo e joio, etc.) A linguagem
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e os símbolos que Paulo usa são tirados do
cotidiano das grandes cidades,(jogos e atletas, parada militar...), sinal de que encontrou
o jeito certo de anunciar Jesus às pessoas de
cultura urbana”.
Na já citada Liturgia Diária, de agosto de 2008,
aﬁrma o Padre José Bortolini:
Os evangelhos, de modo geral, apresentam os fariseus como pessoas ﬁngidas,
hipócritas, falsas. Isso sem dúvida não pode
ser dito de Paulo fariseu (palavra que signiﬁca ‘separado’ do povo pobre e pecador, que
não pratica a lei; veja Lucas 18, 9-14; Gálatas,
1,14). Ele aﬁrma ter sido um fariseu irrepreensível (Filipenses, 3,6). Era, pois, uma pessoa
certinha, ninguém podia acusá-lo de nada. [...]
Enquanto fariseu, Paulo pensava ter alcançado
a perfeição. Enquanto seguidor de Jesus, ele
se vê como atleta que corre para alcançá-lo.
Por quê? Duas frases em suas cartas ajudam
a entender a mudança: Gálatas, 2, 20 e Romanos, 5,8. A chegada do Messias é a máxima
expressão do amor gratuito de Deus, e não
mérito nosso.
O que dizem esses versículos a que se refere o
Padre Bortolini?
Aos Gálatas, diz São Paulo:
E vivo, já não eu, mas é Cristo que vive em
mim. E a vida (sobrenatural) com que vivo agora
na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me
amou e se entregou a si mesmo por mim.
E aos Romanos:
Mas Deus manifesta a sua caridade para
conosco, porque, quando ainda éramos pecadores, no tempo oportuno morreu Cristo por
nós. Pois muito mais agora, que estamos justiﬁcados pelo seu sangue, seremos salvos da
ira por ele mesmo.
Paulo, chamado Apóstolo dos Gentios, ao lado
de São Pedro, primeiro Sumo Pontíﬁce, foi também
martirizado em Roma. Eram da mesma geração e
personalidades que se completavam, como se vê nas
frequentes invocações litúrgicas a ambos.
Por que é chamado o Apóstolo dos Gentios? O
próprio São Paulo se interrogava e respondia:
“porventura Deus só o é dos judeus? Não
o é também dos Gentios? Sim, certamente, ele
o é também dos Gentios, ... (Romanos 3,29).
Sr. Presidente, fato que transformou a vida de
São Paulo foi, sem dúvida, a sua conversão. Narra a
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Bíblia que Jesus “esperava-o na estrada de Damasco, e em modo espetacular transformou-o de perseguidor implacável em apóstolo ardente. A conversão
de Saulo deu-se no ano 35 d.C., quando ele contava
cerca de 30 anos”.
Convertido, São Paulo foi o primeiro a buscar
síntese entre a fé e razão para todos os povos como
Apóstolo dos Gentios. São Paulo realiza enorme revolução cultural no mundo do seu tempo ao propagar
rapidamente o cristianismo na Palestina, Líbano, Síria
e daí ao sul da Europa mediterrânea, inclusive percorrendo todo o Império Romano. São Pedro e São Paulo
se transformaram em santos muito populares ao lado
de seus pósteros como São Francisco, Santo Antônio,
entre muitos outros.
O nome de São Paulo está presente em quase todo
o planeta. Entre nós, com seu nome homenageam-no
o mais rico Estado da Federação e sua capital, onde
ﬂoresceu o colégio dos jesuítas de Piratininga. Uma congregação de religiosos e de religiosas – os paulinos e as
paulinas – continua sua pregação. Das quatro maiores
basílicas em Roma, também com seu nome, uma foi
construída por ordem do Imperador Constantino no local,
onde – reza a tradição – ele sofreu o martírio.
São Paulo revela sua humildade ao proclamar:
“Eu sou devedor aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes” (Romanos 1 – 14).
Mesmo discordando da substituição da fé pelo
que ele chamava de “vã ﬁlosoﬁa”, São Paulo conhecia
muito bem a ﬁlosoﬁa grega desde a platônica, como
se vê na sua distinção entre corpo, alma e espírito (1
Tessalonicenses 5,23).
Eram explicações ﬁlosóﬁcas gregas dos conceitos
religiosos cristãos de procedência judaica, demonstrando sua competência de Apóstolo dos Gentios, naquele
mundo antigo impregnado pelos princípios helênicos
e da cultura jurídica romana.
São Paulo, Sr. Presidente, conhecia as instituições romanas ao invocar sua condição de cidadão de
Roma. “Eu sou judeu...”, porém acrescentando diante
do tribunal, que queria julgá-lo na Palestina. “E vindo
o tribuno, disse-lhe: Dize-me, se és tu cidadão romano. E ele disse: Sim. E o tribuno respondeu: “A mim
custou-me uma grande soma de dinheiro alcançar esse
foro de cidadão”. Paulo disse: “Pois eu o sou de nascimento”. Nesse momento, consta que o tribuno teve
uma grande emoção em vê-lo também como cidadão
romano (Atos 22, 27-29).
Quando estava preso na Cesareia (Atos 25, 10
e 21), Paulo apela para César e o Governador Festo
envia-o para Roma, onde chegou na primavera do ano
61. Viveu dois anos em Roma em prisão domiciliar.
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Antes, Paulo conseguira sua primeira conversão
de um gentio ao cristianismo, nada menos do que um
importante Procônsul romano da ilha de Chipre (Atos
13,7-12).
Sr. Presidente, São Paulo pode ser considerado
o precursor do ecumenismo das igrejas cristãs.
Outras conﬁssões religiosas também expressam
o reconhecimento ao testemunho de Paulo. Lutero
inspirou-se no versículo 17 do capítulo I da Cartas aos
Romanos para a Reforma Protestante: “Porque a justiça de Deus manifesta-se nele pela fé e (aperfeiçoa-se)
na fé, como está escrito: o justo viverá da fé”.
A Igreja Ortodoxa Grega, desde seus começos,
alegra-se com as pregações de São Paulo no Areópago de Atenas e nas epístolas aos Coríntios, Gálatas,
Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonissenses
em várias regiões da Grécia antiga.
São Paulo percorreu quase todo mundo antigo
conhecido. Foi um elo entre culturas e prossegue o mais
universal dos santos ao exercitar, em grande escala,
a palavra escrita em suas cartas multiplicadas por copistas pelas cidades do Império Romano.
É dele uma das mais belas e primorosas deﬁnições de fé cristã: “Ora, a fé é o fundamento das coisas
que se esperam e uma demonstração das coisas que
não se veem” (hebreus, 11,1).
O Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo
de São Paulo, recordou que, mesmo sem se aceitar a
interpretação de haver São Paulo sido o fundador do
cristianismo como seu pioneiro propagador, ele iniciou a
sua divulgação pelo Império Romano. A sua atualidade
se revela ao buscar a síntese de fé e razão, religião e
ﬁlosoﬁa, que prosseguirá inspirando de Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, de Jacques Maritain e
Teilhard de Chardin.
A relação de Paulo com o povo passa pelas comunidades e é igualmente forte e profunda, recorda
Padre Bortolini: “Com os fracos, tornei-me fraco, a ﬁm
de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a ﬁm
de salvar alguns a qualquer custo. Tudo isso eu o faço
por causa do evangelho, para me tornar participante
dele” (1 Coríntios 9,22-23).
O Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, Arcebispo Primaz de Salvador, em texto elaborado sobre
o encerramento do bimilenário ano de Paulo, recorda
na Liturgia Diária que será publicada em junho:
Em 29 deste mês, conclui-se o Ano Paulino, evento de dimensão universal que objetivou
um conhecimento mais profundo dessa grande
ﬁgura do catolicismo, que, segundo Rinaldo Fabris, “pode ser considerado o primeiro e o mais
original ‘teórico’ do cristianismo.” Os atos dos
Apóstolos e as cartas paulinas nos facilitam um
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conhecimento maior da sua vida e da sua ação
pastoral. Antes do seu encontro com Jesus na
estada de Damasco, era impiedoso perseguidor
dos cristãos. (...) Missionário itinerante como
Jesus, criou para a Igreja verdadeira pedagogia
catequética, válida até os nossos dias.
Frases de São Paulo muito citadas nos
dois milênios de cristianismo revelam a importância do seu legado em épocas bem diferentes, indicando que o Evangelho não tem tempo
especial nem endereço exclusivo. É a verdade
que liberta o homem em qualquer situação da
vida. Apesar das aparentes contradições da sua
personalidade – o que ele lamenta neste versículo da Carta aos Romanos (7,15): ‘Sei o bem
que quero, mas faço o mal que não quero’ –,
Paulo foi o modelo do discípulo-missionário, ﬁel
até o ﬁm. Com muita transparência, conﬁdencia
a Timóteo: ‘Combati o bom combate, terminei
minha carreira, guardei a fé’ (2 Tim 4:7).
Indaga o Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo
no ﬁnal do texto a que me reportei: Será que um dia,
depois de muitas peripécias de discípulos e missionários, poderemos com sinceridade fazer nossa essa
frase paulina?
Sr. Presidente, pela sua total entrega à fé, encerrou sua vida com a missão cumprida, pois, como
aﬁrma brocardo latino, a consciência vale por milhões
de testemunhos (concientiae mille testis). São Paulo,
portanto, encerra sua vida consciente de que combateu
o bom combate, guardou a fé e, consequentemente,
nos legou um modelo cristão que perpassa séculos e
ultrapassa já o segundo milênio.
Não podemos deixar de registrar o papel que ele
desempenhou ao longo de sua vida, contribuindo para
um melhor e maior conhecimento da mensagem que
Jesus Cristo nos deixou.
Muito obrigado a V. Exª.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Eu peço
um aparte a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – AP)
– Um aparte para a Senadora Marina Silva.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois
não.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, quero parabenizar o Senador Marco pela reﬂexão que traz sobre o apóstolo dos gentios, o Apóstolo
Paulo. Ele mesmo se colocou na posição de apóstolo
dos gentios, né?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Exatamente.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – E teve a sua
conversão marcada por um episódio de perda da visão
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e, após esse episódio, se transformou em um cristão.
O importante na trajetória de Paulo, somando-me aos
aspectos já mencionados pelo Senador Marco Maciel,
é que Paulo nos traz, com muita radicalidade, a dimensão do humano, porque ainda que ele fosse um judeu,
com as características que V. Exª mencionou, bastante,
poderíamos dizer, conservador, inclusive conservador
em relação às mulheres.... Ele dizia que as mulheres,
se tivessem alguma dúvida, deveriam perguntar em
casa para os maridos e não na Igreja. Então, as mulheres cristãs que têm uma militância forte, se não ﬁzerem uma leitura correta de Paulo, à luz, assim cremos,
do espírito e não à luz da cultura de Paulo, terão uma
visão equivocada do último dos apóstolos de Jesus,
que é o apóstolo que não conviveu com ele, que é o
apóstolo Paulo. Só para mencionar como é importante
essa visão de Paulo, a partir da sua conversão, da sua
relação com Deus e com o Espírito Santo, que eu creio
o iluminava para fazer as suas cartas, nós não temos
nenhum embasamento para acusá-lo de preconceitos,
porque quando ele se refere a várias situações, como
aqui no livro de Gálatas, no Capítulo 3, Versículo 28, ele
diz uma coisa que é maravilhosa: “Nisto não há judeu
nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem
fêmea, porque todos vós sóis um em Cristo Jesus.” Aqui
ele faz uma desconstrução das barreiras entre nações.
“Não há judeus nem gregos”. Isso simboliza que devemos nos entender no conceito de humanidade. O Deus
que ele pregava não era mais um deus para um grupo,
um deus tribal; era um Deus universal. Quando diz que
não há servo nem senhor, ele rompe com a bandeira
das diferenças sociais, dos estamentos sociais que
impediam a escuta, o olhar e a troca entre quem era
servo e quem era senhor. Quando ele radicaliza mais
ainda e diz “Não há macho nem fêmea porque todos
são iguais em Cristo Jesus”, faz uma desconstrução
do preconceito que talvez ele mesmo pudesse ter, mas
que não tem como sustentá-lo à luz de uma mensagem
que é para a promoção da igualdade e, sobretudo, do
amor. Ainda se formos para o Livro de Romanos, não
há base para colocarmos na fé, no cristianismo – que é
a fé que nós dois professamos, acho que nós três também –, qualquer atitude conservadora em relação aos
problemas sociais, aos problemas políticos, em relação
à ciência. Ele diz em Romanos 12:2, que deveríamos
não nos conformar com este mundo, mas transformar
o mundo pela renovação do nosso entendimento. Em
uma parte que não lembro exatamente agora, mas ele
diz em Tessalonissenses: “Examinai de tudo e retende
o bem”. Isso signiﬁca que, se você quiser ser ignorante
e não entender de Ciências, de Filosoﬁa, de Geograﬁa, de Psicanálise, de Psicologia, que seja. Mas isso
não tem base no Cristianismo, porque você deve olhar
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de tudo e reter o bem, porque a idéia de uma fé viva é
aquela que é capaz de transitar pelo conhecimento e
se constituir na verdade, porque o próprio Cristo disse:
“Conhecereis a verdade e ela vos libertará”. Por último,
a passagem maravilhosa em que ele se coloca como
um ser cindido, um ser ambíguo, que tem as mesmas
mazelas que nós. Ele diz: “O bem que quero fazer não
faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Miserável homem de mim, que tenho essa guerra interna.”
Todos nós temos essa guerra interna. E Paulo aqui se
coloca como ser humano, como homem falho, que tem
de viver como ser cindido, como somos todos nós neste Planeta Terra.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obrigado, nobre Senadora Marina Silva. O aparte de V. Exª
trouxe contribuição às celebrações no mundo todo pelo
bimilenário do nascimento do Apóstolo São Paulo, o
Apóstolo dos Gentios.
V. Exª, que conhece bem as cartas paulinas e os
Evangelhos, trouxe achegas muito importantes para
que possamos reﬂetir sobre a obra de Paulo, integralmente à fé em Cristo..Foi martirizado juntamente com
São Pedro, no dia 29 de junho, o que demonstra que
ele entregou a própria vida.
Tertuliano disse, certa feita – posso estar equivocado –, que sanguis martyrum semen christianorum, isto é, o sangue dos cristãos é a semente
dos mártires.
São Paulo foi um exemplo claro disso. Ao ﬁnal de
toda a sua pregação, foi martirizado com São Pedro.
Daí por que a Igreja celebra a 29 de junho o dia de
ambos, martirizados dando testemunho da fé.
Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a
Senadora Marina Silva pela contribuição que trouxe
e dizer que devemos ter sempre presente essa lição
de Tertuliano, que sintetizou como deve ser a conduta
do cristão, e, de modo particular, do cristão católico
apostólico romano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Este é o Senado da República, que leva Deus por
todo o Brasil.
Ouvimos as mensagens do Senador Marco Maciel, acompanhadas de Marina Silva.
E eu complementaria dizendo que é muito oportuno lembrar o Apóstolo Paulo.
Senador Arthur Virgílio...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ele foi inspirado por Deus, que disse: “Comerás o pão
com o suor do teu rosto”. O Apóstolo Paulo, com essa
inspiração, deixou escrito, muito oportunamente, para
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os dias de hoje. Quem não trabalha não merece ganhar
para comer. E um Senador, lá na França, Voltaire, disse: “O trabalho, pelo menos, afasta [Casagrande] três
grandes males: o tédio, a preguiça e a pobreza”.
Pela ordem, Senador Arthur Virgílio, Líder do
PSDB.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Permite-me, Senador Casagrande, eu quero ter o prazer de ouvir esse
colega e amigo tão admirado.
Mas duas comunicações bem breves.
Uma, parabenizar V. Exª. Recebi o convite para
estar aqui – estou aqui – para presenciar o seu milésimo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Amanhã, sexta-feira.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Amanhã, sexta-feira.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu o
parabenizo antecipadamente por toda essa dedicação
aos trabalhos do Senado Federal.
E, segundo, eu gostaria de lhe dizer que acabou
de acontecer um incidente que eu julgo desnecessário.
Soube que um repórter do jornal O Estado de S. Paulo
tentou fotografar o ex-Diretor-Geral da Casa Dr. Agaciel
Maia e foi impedido pela Segurança. Não consigo entender
isso como normal. O Sr. Agaciel Maia não sofreu punição,
pode transitar livremente por onde ele quiser. Terá que
ter todo o direito que a democracia garante a qualquer
pessoa que é acusada de alguma coisa se defender. Então, obviamente, que ele não deve ser constrangido no
seu direito de ir e vir. E, obviamente, que o repórter não
deve ser impedido de fazer o seu trabalho.
Eu creio que esta Casa precisa, de uma vez por
todas, tomar o seu rumo. Evitar mistérios, diﬁcultar
coisas que são simples.
Então, para repetir o meu sentimento muito sincero. Sou contra qualquer atividade persecutória, qualquer
coisa que cheire a inquisição. Não. O que eu tive que
falar, falei; o que eu tiver de falar, falaram. Muito bem.
Então, hoje, o Sr. Agaciel Maia é uma pessoa
absolutamente livre para andar por onde ele quiser,
por onde ele quiser: viajar para o exterior, voltar para
o Brasil; ir ao Estado, voltar do Estado dele para cá;
fazer o que quiser.
Por outro lado, o repórter tem o direito de fazer
o seu trabalho. Isso tudo vai criando um clima que a
gente não via há muito tempo no Congresso, como se
houvesse muita coisa a esconder, como se houvesse
algo que fosse nos separar da obrigação de respeitarmos a opinião dos outros, enﬁm.
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Então, confesso, Presidente, que nós precisamos
tomar uma atitude muito ﬁrme, muito segura, porque
isso vai entristecendo um pouco. Pergunto-me muito
se somos capazes de encontrar um rumo para isso,
de dar um jeito nisso. Eu, sinceramente, não vejo delito em uma pessoa que tem sua liberdade assegurada
de transitar a hora que quiser. Pode andar por onde
sempre andou, à vontade. E muito menos é delituoso
o repórter fotografar. Pode fotografar V. Exª, a mim, o
Senador Renato Casagrande, o médico, a enfermeira,
quem está na assistência, qualquer um.
Tenho a maior estima por todos que trabalham
na Segurança. Certamente isso pode ter sido ordem.
Se foi ordem, foi ordem equivocada. Quem deu ordem
não pode dar essa ordem.
De algumas coisas a gente não abre mão. Eu
não abro mão do compromisso democrático. Não abro
mão. Eu não me zango com quem me critica. Eu reajo
a quem me insulta – é diferente –, mas não me zango
com quem me critica. E lutei, junto com tantas outras
pessoas, para que houvesse democracia no País, todo
o mundo pagando seu preço para haver democracia
no País. Então, isto não é do tempo que a gente vive:
impedir um jornalista de fazer o seu papel, enﬁm. E,
se o jornal disser para ele: “Ou você faz, ou você perde o emprego”. Por que não pode fotografar? Pode.
Pode fotografar a Madona. Pode fotografar o Ronaldo,
o fenômeno. Não vai fotografar a mim, a V. Exª, ao Dr.
Agaciel, a qualquer pessoa?! Somos pessoas públicas.
Ele não tem por que se esconder. Deve se defender,
isto sim, com todo o direito que a democracia lhe assegura, e o fotografo tem que trabalhar.
V. Exª, como membro corajoso da Mesa que é,
transmita esse sentimento, que é muito pessoal meu,
porque eu não entendo que por aí nós vamos chegar
a bom termo, a lugar bom. Isso me lembra tempos que
vivi, lá atrás. O General Newton Cruz nos insultando
à porta, quando entrávamos para trabalhar, e nós nos
vingávamos da tribuna. Não consigo achar que o caminho seja esse. Pode fotografar. Ele passa, vai ao banco,
vai não sei aonde, é funcionário da Casa, com todos
os seus direitos de funcionário da Casa. E o fotógrafo
é fotógrafo credenciado, com todos os seus direitos de
fotógrafo credenciado.
Digamos que outro tivesse tirado a fotograﬁa. Ele
perderia o emprego dele.
Em plena democracia, de que a gente se vangloria, com justeza, de termos consolidado, transmito
essa reclamação a V. Exª, que é uma das pessoas mais
certas para nós levarmos essa reclamação que faço,
como Parlamentar, em nome de uma coisa básica, que
é a democracia, de que não podemos abrir mão.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos para usar da palavra o Senador Renato Casagrande, que é Líder do PSB, esse grandioso
Partido que trouxe a inspiração de um dos maiores
líderes do Nordeste: Miguel Arraes.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
nosso líder é Miguel Arraes. O nosso Líder no Senado
agora, com muita alegria, é o Senador Antonio Carlos
Valadares, que nos lidera pela sua experiência, pela
sua sabedoria e pela sua competência.
Mas agradeço a V. Exª e o parabenizo pela realização do milésimo pronunciamento nesta Casa. V.
Exª tem diversos admiradores pelo Brasil afora, naturalmente pela sua capacidade de se expressar aqui
nesta tribuna.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ia fazer
este pronunciamento ontem, mas faço-o hoje.
Sr. Presidente, quero registrar a presença do Presidente do Cade. Muito obrigado pela sua presença.
Na quarta-feira, vamos entregar uma decisão,
que foi tomada pelo então Presidente Senador Garibaldi Alves Filho e deﬁnida pelo Plenário, de compor
uma comissão externa de juristas. Eu gostaria que
o Senador Garibaldi Alves Filho estivesse presente
quando da entrega, ao Presidente José Sarney, da
primeira versão do anteprojeto, que será às 11 horas.
Certamente, Senador Garibaldi Alves, ainda levaremos
mais alguns dias para podermos fechar o anteprojeto,
porque ele vai a consulta pública, para que sejam ouvidas pessoas pelo Brasil afora, através da rede mundial de computadores, sendo que também vamos fazer
uma audiência pública na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Mas é fundamental o debate sobre o Código de
Processo Penal neste momento porque ele ainda é –
hoje talvez menos do que no passado – um instrumento
da impunidade, não um instrumento de justiça. Algumas
mudanças estão sendo feitas no Código de Processo
Penal, como a permissão para que apenas um recurso,
apenas um embargo seja feito em cada instância, para
que se possa fazer com que os processos tenham ﬁm.
Hoje em dia, um bom advogado, com boa articulação,
consegue levar o processo, Senador Arthur Virgílio, ao
limite do inﬁnito no tempo e muitas pessoas nunca são
punidas. E quem espera a punição de alguém por ter
sofrido um delito, por ter perdido alguém da sua família, nunca vê essa punição chegar.
Um recurso por instância, a deﬁnição de juiz de
garantia: o juiz que investiga não pode ser o juiz que
julga, porque ele ﬁca contaminado. A deﬁnição clara
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do papel do delegado, do Ministério Público, do juiz,
para poder facilitar esse andamento.
Hoje, Senador Arthur Virgílio, o delegado manda
o inquérito para o juiz, que dá vista ao promotor. Este,
se quiser solicitar alguma apuração a mais, acrescentar algum pedido de investigação ao delegado, tem
que mandar o pedido ao juiz, que o devolve ao delegado. É uma burocracia exagerada, desnecessária, e
nós estamos fazendo uma proposta de reformulação
completa do Código de Processo Penal.
Senador Mão Santa, V. Exª, que é um estudioso
e leitor, sabe de quando é o nosso Código de Processo Penal? De 1941. De lá para cá, acabou a Segunda
Guerra Mundial, tivemos Getúlio de novo, tivemos o
golpe militar, tivemos a reabertura política, a Constituinte de 1988, voltamos a eleger o Presidente da República, e nós estamos com um código remendado. É
bom que se diga que ele é remendado. Embora esta
Casa tenha feito boas mudanças no Código de Processo Penal, ele é um código com espírito de 1941,
que precisa de reformulação.
Então, Senador Arthur Virgílio, a Folha de S.Paulo
publicou, nesta semana, um mapa do crime no Brasil.
Não sei se V. Exª teve a oportunidade de vê-lo. No sábado passado, publicou dados do Ministério da Justiça.
Os Estados mais violentos são: Alagoas, Espírito Santo,
Pernambuco e Rio de Janeiro, nesta ordem.
No Estado de Alagoas, são 66,6 homicídios por
100 mil habitantes; no Estado do Espírito Santo, são
56 homicídios por 100 mil habitantes; no Estado do Rio
de Janeiro, são 45,1 homicídios por 100 mil habitantes;
e no Estado de Pernambuco, são 51,6 homicídios por
100 mil habitantes. Então, é muito homicídio.
Só mais um dado, antes de dar um aparte a V.
Exª. O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Estado do Espírito Santo, publicou um artigo no jornal
A Tribuna desta semana. Ele é muito interessante,
mais pelos dados do que por qualquer outra coisa e
por questionamento.
O levantamento feito pelo Desembargador revela que, entre 1995 e 2005, a população brasileira
aumentou 19,6%. Prestem atenção: de 1995 e 2005,
a população brasileira aumentou 19,6%! A população
carcerária subiu 142,9% – 7,2 vezes a mais. No mesmo período, a população americana aumentou 12%
e o aumento de presos nos Estados Unidos foi de
103,4%. E assim por diante. A população carcerária
está aumentando, no mesmo período, 30 vezes mais
no Japão, 7,2 vezes mais aqui no Brasil e nos Estados
Unidos do mesmo jeito.
Então, esse sistema é falido. Este Congresso tem
de fazer um grande debate sobre a criminalidade. Hoje,
ouvi o Senador Zambiasi tratando da questão das dro-
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gas. Temos de aprofundar o debate e o conhecimento
sobre esse tema.
Um instrumento de combater a impunidade é o
Código de Processo Penal, para que tenhamos processos mais rápidos e que se deem alternativas que
não sejam só a prisão ou só a liberdade. Já aprovamos
aqui também, e a proposta de código virá reaﬁrmando
isto: há de ter outras alternativas que não sejam só a
prisão ou só a liberdade.
Com a palavra, para o aparte, o Senador Arthur
Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Casagrande, tenho particular respeito por V. Exª e por
seu mandato. Digo, sem nenhum medo de me estar
equivocando, que, se não bastasse ser V. Exª um Parlamentar assíduo e competente nas comissões, presente na tribuna e gozando da estima e do respeito
de todos os seus colegas, V. Exª ainda fez algo muito
marcante, que foi essa idéia de propor a comissão que
redesenha o Código de Processo Penal.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Uma comissão externa de juristas.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É uma ocasião feliz, porque isso se deu quando o Presidente da
Casa era o Senador Garibaldi Alves, que, imediatamente, acolheu a idéia. O Presidente da Comissão
é o Ministro Hamilton Carvalhido, do STJ, uma ﬁgura
da melhor qualidade humana e intelectual, com larga
experiência em matéria penal. O Senador Garibaldi
deu-me uma honra muito grande: pediu-me que eu
indicasse um dos nomes.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É verdade.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – E eu indiquei um notável jurista do meu Estado, o advogado e
professor Félix Valois Coelho Júnior.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Ele está dando uma bela contribuição à Comissão, Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Ele é um
homem preparado, uma ﬁgura talentosa ao extremo.
E ele tem me dado também esse mesmo depoimento
a seu respeito e a respeito do trabalho conduzido pelo
Ministro Carvalhido no sentido de que valeu para ele.
Ele está dizendo: “Olha, estou sentindo que estou fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito útil”.
Então, eu só tenho mesmo é que ressaltar isso aqui.
Essa já é uma marca que ﬁca, deﬁnitivamente, no seu
mandato, uma marca extremamente positiva, que só
vem mesmo ser reforçada pelo trabalho diário, constante de V. Exª, quando atua. Isso, independentemente
de, em algumas ocasiões, concordar eu ou discordar
eu de posições suas. Mas entendo que V. Exª tem um
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mandato que dá ampla satisfação ao seu País e ao seu
Estado e que se marcou muito positivamente com esse
gesto, porque é extremamente importante para o País,
e os pósteros reconhecerão que V. Exª teve a lucidez
e o senso de oportunidade magníﬁco de oferecer essa
contribuição ao País. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Arthur Virgílio. De fato, os
nobres juristas presentes na Comissão têm dado uma
bela contribuição. V. Exª indicou um excelente proﬁssional e jurista lá do Estado do Amazonas que está
dando uma bela contribuição. O Presidente Hamilton
Carvalhido e o Relator, o Procurador Eugênio Pacelli,
estão fazendo um belo trabalho. Então, estamos concluindo uma etapa importante. Queria fazer esse registro, mais uma vez, aqui da tribuna.
Quero também, Sr. Presidente, fazer um outro registro, sobre um artigo publicado hoje pelo Presidente
Barack Obama. Não sei se o senhor teve oportunidade de
ler o artigo, publicado no jornal O Globo, encaminhado
pelo Presidente, pela assessoria dele para o Grupo de
Diários América, reproduzido no jornal O Globo.
É um artigo que mostra, de fato, a capacidade
do Presidente Barack Obama, o seu discernimento,
a sua amplitude de visão política e a sua prioridade
para com a América Latina e para com a América de
uma forma em geral.
Os Estados Unidos são muito criticados, muitas
vezes, por dar as costas aos países mais pobres da
América Latina. Hoje se vê um presidente avançado,
que abre o diálogo com a população muçulmana, que
participa de igual para igual das reuniões dos líderes
do G-20, que participa agora do encontro dos países
da América, que tem uma visão que busca, com humildade, agregar num momento de tanta dispersão
que estamos vivendo no mundo.
É bom que possamos ouvir de um presidente americano uma preocupação com a América Latina e uma
preocupação com a América do Sul. A América Latina
precisa buscar a integração. Sou defensor da entrada
da Venezuela no Mercosul porque não estamos discutindo a entrada do Hugo Chávez no Mercosul. Estamos
discutindo a entrada da Venezuela, um país, uma nação, um Estado que é permanente, que é perene. Os
governos são passageiros. Daqui a pouquinho, haverá
outro Presidente na Venezuela, e não podemos transformar essa entrada da Venezuela no Mercosul numa
luta entre Governo e Oposição aqui no Brasil, porque,
daqui a pouco, teremos outro Presidente ou uma outra
Presidente no Brasil. Então, temos a oportunidade, Senador Garibaldi Alves de buscar a integração, e é bom
ver o Presidente norte-americano com uma posição tão
avançada tanto na política como na economia.
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Vemos um Presidente que tem posições, que se
preocupa com aquilo que está acontecendo aqui no
nosso continente.
Alguns dados são importantes. Alguns trechos,
como este trecho aqui:
Precisamos escolher o futuro em vez do
passado, porque sabemos que o futuro tem
grandes oportunidades se trabalharmos juntos.
É por isso que líderes de Santiago a Brasília e à
Cidade do México estão focados numa parceria
renovada das Américas que promove o progresso em questões fundamentais como a recuperação econômica, energia e segurança.
Quanto à questão da segurança, ele trata efetivamente do narcotráﬁco, que é o maior problema, a
maior causa da violência, da criminalidade, de diversas vidas perdidas a cada dia, no mundo todo, aqui
no País. Então, tratar de temas como esse de forma
integrada é muito importante.
Portanto, quero fazer o registro desse artigo, por
reconhecer posições muito avançadas. Por isso, ele
termina dizendo:
A cúpula [a Cúpula dos Países da América] dá a todos os líderes democraticamente
eleitos nas Américas oportunidade de reaﬁrmar nossos valores compartilhados. Cada um
de nossos países tem percorrido sua própria
jornada democrática, mas temos que nos unir
em nosso compromisso com a liberdade, a
igualdade e os direitos humanos.
Então, faço esse registro por compreender que é
uma posição muito boa para o momento, porque precisamos de gente que defenda a paz, a harmonia, o diálogo, para que possamos distensionar essas relações,
porque muita gente tem perdido a vida por não haver
diálogo entre os dirigentes dos nossos países.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos.
Peço a V. Exª para permanecer, porque temos
que proceder a uma votação que precisa de todos
presentes.
Prorrogo a sessão por mais uma hora para que
todos os oradores falem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que foi aprovado,
na sessão do dia 14 último, o Requerimento nº 389,
de 2009, constante da Ordem do Dia, de tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 215, de
2003, e 344, de 2008, com o Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008.
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Naquela mesma sessão, foram lidos os Requerimentos nºs 405 e 406, de 2009, dos Senadores Marcelo
Crivella e Alvaro Dias, respectivamente, de tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 479 com o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, ambos de 2008, que
deixaram de ser votados naquela oportunidade.
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à
apreciação dos referidos requerimentos nesta oportunidade.
Votação dos Requerimentos nºs 405 e 406, de
2009.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2008,
perde o seu caráter terminativo e passa a tramitar em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 215,
de 2003, 344, de 2008, e com o Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008.
Os Projetos vão ao exame das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Educação, Cultura
e Esportes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Estava inscrito aqui como Líder e tem prioridade o
Senador Arthur Virgílio, que vai usar a palavra como
Líder do PSDB. Em seguida, o Senador Garibaldi Alves, nosso permanente Presidente.
V. Exª, como Líder e como último orador, satisfazendo as verdades bíblicas, os últimos serão os primeiros, Garibaldi Alves.
Senador Arthur Virgílio, quero informar a V. Exª que
nós sentimos lhe representar na Mesa Diretora. Olha
que eu tive todos os votos do PSDB e sei que foram
liderados por V. Exª. E quero dizer que a Mesa Diretora
se reuniu, sob a Presidência, e o nosso Presidente disse
que tudo o que se discutiu havia sido combinado com as
lideranças, inclusive o nome de V. Exª foi citado.
E eu levarei à próxima reunião da Mesa Diretora
as suas observações sobre as liberdades na Casa do
povo, que é o Senado da República.
E quero dizer a V. Exª que eu e Garibaldi somos
do PMDB. Ulysses Guimarães, encantado no fundo do
mar, disse: “Ouça a voz rouca das ruas”.
Eu tenho ouvido por onde tenho andado no Brasil afora: o Brasil quer Arthur Virgílio como Senador. O
Amazonas não pode decepcionar o Brasil.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador
Mão Santa. V. Exª teria o apoio do PSDB de maneira
muito espontânea, porque V. Exª construiu muito respeito dentro meu Partido e muita estima, que são dois
ingredientes fundamentais para a convivência numa
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Casa como a nossa. V. Exª consegue o respeito e a
estima, isso é algo muito positivo e é mérito seu, da
sua coragem, do seu espírito público, do seu desprendimento e de sua generosidade para com seus colegas e amigos, entre os quais eu me incluo, porque sou
sempre alvo de sua generosidade desmedida em minha
direção. Eu lhe agradeço muito por isso.
Sr. Presidente, eu gostaria de tratar de alguns
assuntos, ligados todos ao meu Estado, e de fazer um
anúncio ao ﬁnal.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu registro que,
desde o dia 6 último, o Comando Militar da Amazônia
tem um novo Comandante, o General-de-Exército Luís
Carlos Mattos, que substituiu o General Augusto Heleno,
um militar que, em sua longa permanência na região,
deixou exemplos de dedicação, trabalho e dignidade.
Heleno aplaudiu a escolha do General Mattos para ser
seu sucessor, assinalando que as coisas não vão mudar muito no CMA (Comando Militar da Amazônia). Os
dois trabalharam juntos desde os tempos da Academia
Militar, como bem lembrou o ilustre General.
Registre-se que o General Heleno sempre se
pautou pela objetividade e ﬁrmeza de posições, tanto
que, ao sair, declarou, em entrevista à imprensa, que
a estrutura do Exército, na Amazônia, está sucateada.
É uma pena! Não obstante, eu sei que a Amazônia
continua sendo prioridade especial para o Exército
brasileiro; assim também pensa o Ministro da Defesa,
Nelson Jobim. Ao dar posse ao General Mattos, informou que o orçamento do Exército, este ano, na Amazônia, é de R$40 milhões. Parte dessa verba deverá
ser usada para a implantação de 28 pelotões na área
amazônica de fronteiras.
Ao fazer esse registro, formulo sinceros votos de
êxito ao novo Comandante Militar da Amazônia, na certeza do bom trabalho que ali deverá desempenhar.
Registro, ainda, Sr. Presidente – é até uma ocasião boa para que eu esclareça isso de uma vez por
todas; recebi tantos e-mails, e o General Heleno compreendeu muito bem –, que eu concordo com tudo o
que o General Heleno falou em relação àquela questão
em Roraima. Sei de seu patriotismo e tenho por ele
um respeito muito grande.
Por outro lado, eu aqui uma vez discordei dele e,
de maneira muito transparente, coloquei a minha opinião, quando ele, como militar da ativa, manifestou-se
criticando o Governo, que eu tenho o dever de criticar
por ser Líder de um partido de oposição. Eu dizia que,
por mais meritória que fosse a posição do General
Heleno – e ela era meritória a meu ver –, esse era um
precedente que ﬁcava aberto, e eu julgava que era
melhor que não tivesse sido aberto, enﬁm. Encontrei
com ele outro dia num restaurante em Brasília e nos
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cumprimentamos, nos abraçamos, mas não toquei no
assunto, não era a ocasião.
Daqui eu devo dizer que toda vez que um militar
da ativa se manifestar politicamente, eu, tendo tribuna,
vou me manifestar contra essa atitude, porque não é
bom para a democracia brasileira. O Exército tem sua
função nobre e constitucional a cumprir, e algo muito
meritório como o que foi dito pelo General Heleno pode
amanhã ser substituído por algo com teor de conspiração, algo que o Brasil já baniu do seu comportamento
político e, mais, que o Exército baniu da sua própria
postura funcional. Aqui eu quero registrar que tenho
estima pessoal e respeito por esse homem digno, esse
militar de conduta ilibada e de enorme conhecimento
sobre a minha região e que haverá de prestar serviços
ao País para onde quer que o enviem.
Faço outro registro, Sr. Presidente, dizendo que
as atividades de segurança privada de vigilância, de
transporte de valores existe de forma sistematizada no
Brasil há pouco mais de duas décadas. É, no entanto,
setor que vem funcionando desde o ﬁnal dos anos 60
e início da década de 70.
As primeiras normas legais para o funcionamento de tais serviços foram estabelecidas por decretos e
até por decretos-lei, até que, em 1983, foi aprovada e
sancionada a Lei nº 7.102, em vigor. A ela seguiramse duas outras, com modiﬁcações resultantes de contatos parlamentares e governamentais com entidades
ligadas ao setor, em especial a Federação Nacional
das Empresas de Segurança e Transporte de Valores,
a Fenavist, atualmente presidida pelo empresário Jefferson Simões.
No momento, tramita no Congresso proposição
que visa consolidar a regulamentação desse setor,
visto como importante complemento à própria segurança pública, em especial como suporte ao exercício
das atividades empresariais.
O que se pretende é a criação de um Estatuto
de Segurança Privada, fundamental, segundo estou
informado, para o correto funcionamento dessas atividades.
Faço o registro – homenageando a delegação expressiva que o meu Estado mandou para a bela festa
de posse do empresário Jefferson Simões, à qual tive a
honra de comparecer ontem à noite – na certeza de que
a matéria haverá de merecer desta Casa, como da Câmara, as atenções que merece e que deve merecer. Da
minha parte, estou pronto para ouvir os representantes
do setor, por entender a relevância do futuro Estatuto.
Peço, ainda, que a matéria do jornal Diário do
Amazonas que fala da transmissão de posse do Comando Militar da Amazônia de um general para o outro, do General Heleno para o General Mattos, seja
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considerada, na íntegra, como parte integrante do
meu discurso.
E ainda, Sr. Presidente, esclareço que Road Movie signiﬁca, no jargão cinematográﬁco (ou na gíria; uma
gíria de muito bom nível), o gênero de ﬁlme cujo enredo
se desenrola em viagem. Algo como o famoso Easy
Rider (sem destino) do cinema norte-americano.
Pois agora anuncio que o Amazonas vai ter o seu
primeiro ﬁlme desse gênero. Vai enfocar acontecimentos de viagem entre Manaus e Manacapuru, um Município próximo da cidade, absolutamente encantador
pela beleza e pela hospitalidade do seu povo. Será um
curta-metragem já denominado “Um Rio Entre Nós”,
do cineasta amazonense Sérgio Andrade. Os atores
principais serão Shirley Leão e Felipe Talhari, e as ﬁlmagens já foram iniciadas. Deve estrear no próximo
Amazonas Film Festival.
Shirley, a atriz, interpreta uma “caboquinha” – eu
aspeei, porque é assim que ela própria se considera;
e todos daquelas região somos caboclos, tenho muito
orgulho de dizer isso –, de quem o ﬁgurante interpretado por Talhari se enamorou. Tiveram um ﬁlho, que,
no entanto, logo morreu, causando a separação do
casal. Já não havia motivação para uma vida comum.
Ele, universitário de família de classe média alta, ostentava padrão cultural contrastante com o dela, que
vinha do interior amazonense.
Registro, com prazer, a produção do ﬁlme que
ora se inicia, esperando que o projeto alcance o êxito
que merece, até pelo pioneirismo e esforço do cineasta Sérgio Andrade.
Sr. Presidente, ﬁnalmente, estou, dentro de minutos, endereçando à Mesa, a V. Exª, um requerimento
pedindo a constituição de uma comissão externa de
Senadores para examinar esse fenômeno da cheia no
meu Estado – e não só no meu Estado; Altamira, no
Pará, está vivendo esse drama.
Hoje, comuniquei ao Ministro Nelson Jobim, falando especiﬁcamente do caso de Barreirinha, no meu
Estado, que essa enchente promete ser devastadora,
infelizmente. Ela, inclusive, poderá ser – e tudo indica
que será – maior do que a de 1953, que é uma marca, um recorde muito lamentável na relação do meu
Estado com a natureza. Mas, àquela altura, na fase
mais aguda, as águas subiam dois centímetros por
dia. Hoje, na fase aguda, estão começando a subir
seis centímetros por dia. Ameaça ser uma tragédia
muito grande, num momento em que as Prefeituras
estão com receita cadente, em que nós percebemos
os Municípios mais pobres em situação, obviamente,
muito pior que a dos demais, com casas que são invadidas por animais, cobras, algo desse tipo, enﬁm,
e a necessidade de madeira para reconstrução dos
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barracos e das casinhas, enﬁm. Eu gostaria muito de
ver essa comissão constituída.
Acho que devemos ir a outros Estados. E registro
que, particularmente, no Amazonas, a coisa é muito
grave, é extremamente grave, um problema social que
poderá redundar em alguma coisa tipo trinta mil ﬂagelados da enchente na cidade de Manaus e outros tantos
milhares no interior. Barreirinha – que, aliás, é a terra
do magníﬁco poeta Thiago de Mello e que é governada
por uma ﬁgura extremamente simpática, que é um índio
Sateré, o Mecias – está literalmente embaixo d’água,
com postos de saúde embaixo d’água...
Estive lá outro dia com o Prefeito de Parintins, Bi
Garcia, e com uma ﬁgura muito querida em Barreirinha, que é o Doutor Francisco Tussolini. E, como há um
protocolo de cidade irmã entre Barreirinha e Parintins,
o Prefeito de Parintins, que é a cidade pólo da região,
está ajudando Barreirinha com ambulância, com barcos
e com equipe médica, inclusive para fazer chegarem
as cestas básicas aos que estão incapacitados de realizar o seu ganha-pão neste momento.
Portanto, eu faço aqui, mais uma vez, um alerta
que estarreceu o Ministro Jobim. Ele ﬁcou muito preocupado. E imagino que essa comissão será de boa
utilidade para Senadores, não necessariamente do
Norte, quem sabe até Senadores de outras regiões
do País, poderem ver de perto como é difícil, como é
dura, a vida de quem se mantém brasileiro, mais do
que nunca brasileiro, no interior do meu Estado. É algo
extremamente heroico, extremamente corajoso no cotidiano. Não é aquela coragem de um dia só. Nem é a
coragem do valentão de barra. Não é a coragem do que
tem arroubo. É a coragem cotidiana. É aquela coragem
de todos os dias acordar e insistir em manter a sua
vida de pé, a vida de sua família de pé, em condições
muito penosas, em condições muito duras.
Portanto, imagino que esse requerimento será
aprovado pelo Senado e teremos essa comissão, para
que outros Parlamentares possam perceber de perto
uma realidade que vai a um tempo encantá-los, porque
a beleza é inigualável, e, ao mesmo tempo, mostrar a
eles muita penúria social.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aquela coragem com que V. Exª fala de cada homem,
de cada mulher da Amazônia foi trazida aqui. E V. Exª
representa essa coragem com a bravura com que defende sua gente.
Convidamos para usar da palavra o Senador Garibaldi Alves. Ele é do PMDB do Estado do Rio Grande
do Norte. Extraordinário Prefeito de Natal, extraordinário Governador por duas vezes, extraordinário Senador, Presidente desta Casa. Em períodos de tormenta,
ele transitou pelo Mar Vermelho, como Moisés, dando
grandeza a esta Casa. Ouso até convidá-lo a ser candidato a Presidente da República pelo nosso Partido,
o PMDB. O PT, que está coligado a nós, daria a Vice.
A Dilma, eu acho que V. Exª a aceitaria, não é?, porque V. Exª tem larga experiência e querência do povo
brasileiro nas suas constantes vitórias.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço ao Senador Mão Santa.
Todos sabem da amizade que nos liga. Todos
sabem do carinho que tenho por ele e que ele tem por
mim. Nós, que temos uma história muito parecida: ele
que foi prefeito, eu também fui; ele foi governador, eu
também fui. Agora, no Senado, Mão Santa vai pronunciar amanhã o seu milésimo discurso. Eu estarei aqui
para ouvir a palavra do Senador Mão Santa.
Quero fazer, Sr. Presidente Mão Santa, um registro. Na manhã de hoje, recebemos na Comissão de
Assuntos Econômicos, da qual sou Presidente, a Câmara do Comércio Sueco-Brasileira, recebendo o Sr.
Christer Manhusen, ex-Embaixador da Suécia no Brasil,
hoje diretor dessa mesma Câmara do Comércio; o Sr.
Bengt Hallqvist, fundador do IBGC, Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa, com sede em São Paulo e
ex-Presidente da Volvo para a América Latina; o Dr. Leonardo Viegas, membro do Conselho de Administração
do IBGC; o Dr. José Vicente Cera Júnior, Presidente da
FBLAW – Fraga, Bekiermann e Pacheco Neto Advogados, com sede em São Paulo; Dr. Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto, também do FBLAW e Diretor Jurídico
da Câmara de Comércio Sueco Brasileira; o Dr. Cássio
Namur, da Souza Cescon Advocacia, e o Dr. Carlos
Braga, também da Souza Cescon Advocacia.
Os representantes da Câmara permaneceram
durante cerca de duas horas conversando comigo a
respeito da situação brasileira frente a crise econômica,
manifestando as suas preocupações muito legítimas,
o que nos levou a mostrar a eles que o Brasil tem um
mercado interno que todos nós conhecemos, um mercado grande. Temos uma abertura para investimento
externo. Temos investido muito, nos últimos anos, para
melhorar nossa infraestrutura, tanto na área de logís-
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tica quanto na área de energia, sendo esse o foco do
principal programa do Governo, o PAC. Os indicadores
educacionais do Brasil ainda estão abaixo do que gostaríamos, mas têm melhorado consideravelmente nas
duas últimas décadas. E as instituições democráticas
têm-se mostrado perenes e estáveis com o sistema
democrático cada vez mais consolidado.
Então, meu caro Presidente Mão Santa, disse a
eles da nossa crença de que o Brasil vai sair da crise,
e vai sair muito mais forte do que muitas nações desenvolvidas, apesar de saber que as nações desenvolvidas já estão muito à frente do nosso País. Dissemos, também, que o nosso maior desaﬁo é aumentar
a produtividade e reduzir o chamado custo Brasil. Melhorar a infraestrutura e, sobretudo, reformar o sistema
tributário, sistema tributário esse que nos desaﬁa. Nós
temos aí a nossa proposta de reforma tributária do Senado, aprovada numa comissão das mais competentes,
tendo como Presidente o Senador Tasso Jereissati e
como Relator o Senador Dornelles. Reduzir o spread
bancário, reduzir a corrupção e aumentar a eﬁcácia do
Estado, porque não podemos nos enganar. O Estado
está bancando, agora, o papel de salvador da Pátria
e deixando a impressão de que a iniciativa privada,
pelo menos parte dela pelo mundo afora, possa ser
a grande vilã. Mas nós sabemos muito bem. Nós, eu,
o Senador Mão Santa, qualquer brasileiro sabe disto
que vou dizer agora: que o Estado brasileiro ainda está
inchado e cada vez mais inchado, e parece que agora
mais inchado ainda, deixando realmente de realizar as
reformas, como a tributária, como a própria reforma
política, como a reforma trabalhista.
De modo que, Senador Mão Santa, ouvindo o
depoimento que foi prestado à Comissão da Crise,
conjuntamente com a Comissão de Assuntos Econômicos, depoimento do empresário Gerdau, nós nos
convencemos de que ou desoneramos as exportações
ou, então, continuaremos a exportar os produtos primários, sempre os produtos fruto do agronegócio, e
isso não é bom para o Brasil.
O Brasil tem um parque industrial respeitável,
mas as nossas exportações ainda são baseadas sobretudo no agronegócio.
De modo que foi um contato muito proveitoso. O
Brasil, que o Governo espera que cresça 4% – pelo menos como se diz agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias – e não sucumba nesta crise de modo a apresentar esse crescimento econômico e uma redução cada
vez maior da dívida pública frente ao PIB – em janeiro,
isso estava na marca dos 53%, o quanto o nosso PIB
estava comprometido com a dívida pública; hoje 31%
apenas estão comprometidos com a dívida pública –;
o Brasil frente à Suécia, que é um dos países escandi-
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navos mais desenvolvidos da Europa, mas que agora,
por força desta crise, vai ter uma recessão estimada em
4%. Um País de 9 milhões de habitantes frente a um
País de uma população como a nossa, de 180 milhões
de habitantes. Um país com uma renda per capita formidável, mas que apresenta seqüelas, apresenta marcas que comprometem o seu desenvolvimento diante
desta crise, e o Brasil que parece ainda não ter sofrido
o que outros países, como a Suécia, sofreram. Foi bom
ver essa comparação, sem ter ilusões, porque um país
como a Suécia, com essa população e com o Produto
Interno Bruto que detém, está muita à frente do Brasil.
Mas foi importante saber que o Brasil, de certa maneira, está no caminho mais adequado, mais apropriado
no enfrentamento desta crise que aí está.
Agradeço, Senador Mão Santa, principalmente as
referências que foram feitas por V. Exª, e estamos aqui
na ﬁrme fé e crença de que o Brasil há de atravessar esses momentos difíceis sem que se comprometa o futuro,
sobretudo o futuro das novas gerações brasileiras.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª me faz aﬁrmar com toda convicção que este é um
dos melhores Senado da história da República. Presidindo a CAE, V. Exª é uma luz para o Poder Executivo,
buscando experts da economia, empresários, economistas e mostrando a realidade. Eu buscaria um quadro
a somar-se com o que V. Exª citou. Ô Garibaldi, eu sou
cirurgião e cirurgião é muito prático, prático como Juscelino, basta termos noção que nós temos que juntar a
população da França, da Inglaterra e da Itália – e essa
é a do Brasil. Atentai bem à renda per capita deles. Nós
vamos ter essas diﬁculdades e temos que enfrentar essa
realidade que V. Exª mostra ao Governo brasileiro.
Tanto é verdade o que V. Exª aﬁrmou, que eu recebi um artigo de um blog... um negócio extraordinário, a liberdade de comunicação, a verdade, ninguém
compra esse negócio, eles estão aí livre. Não adianta o Governo querer manipular órgãos poderosos de
comunicação que fogem da verdade. Um órgão de
comunicação vale pela verdade que diz. Está aqui um
blog que reaﬁrma as observações de Garibaldi. Ele é
lá do cerrado do Piauí. É de uma rádio comunitária Rio
Taquara FM, Santa Filomena do Piauí. José Bonifácio,
grande jornalista e radialista. Ele diz: “Apagão logístico: produtores constroem estrada para escoamento
da safra”. Atentai bem: produtores! V. Exª disse: são os
empresários que estão ajudando. Aquilo que V. Exª advertiu. O empresário não é um vilão. Ele é uma vítima.
Ele é um herói anônimo nessa guerra cruenta deste
País da mais alta carga tributária.
Apesar dos discursos populistas em épocas de campanha eleitoral e das promessas
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extraordinárias de alguns políticos um tanto
quanto precipitados, os produtores agrícolas
da região de Santa Filomena continuam enfrentando obstáculos quase intransponíveis para
escoar a safra de grãos, numa verdadeira”‘viacrúcis” que consome grande parte da renda
ﬁnal desses bravos empresários.
É o ﬁel retrato do desleixo estratégico,
incúria que atinge em cheio uma das áreas de
maior produção/produtividade do agronegócio
piauiense, a qual ainda permanece no estágio
primitivo de ver a pavimentação da estrada
Santa Filomena/Gilbués como única solução.
Importante pólo de desenvolvimento da
cultura da soja, por oferecer solo e clima propícios, o sudoeste do Piauí sobrevive a esse
lamentável “apagão logístico”, expressão que
tem sido utilizada constantemente para indicar
as mazelas da infraestrutura de transportes e diﬁculdades de escoamento da produção rural.
Essa falta de condições favoráveis para
o transporte da safra, aliada ao complicado
processo de regularização fundiária são, seguramente, fatores que estão diﬁcultando a
vinda de mais produtores de outros Estados
para empregar capitais nos Cerrados.
Mas é evidente que nem tudo está perdido. Para tanto, se faz necessário que o governo Estadual e/ou Federal promova ações
emergenciais, mandando recuperar o trecho
em caráter de urgência, fazendo sua lição de
casa, que está muito atrasada.
Aqui, ele coloca uma marca.
Tudo bem que o início da obra da mencionado
BR-235 esteja prevista para maio vindouro [...]. [Mas, do
PAC, só conversa.] Acontece que a produção agrícola
não pode esperar meses na Fazenda, seja em nome de
exigências burocráticas “kafkianas” ou de outras complexas interfaces de funcionamento. Os produtores precisam
honrar seus compromissos junto a fornecedores e, de
quebra, se prepararem para o plantio da safra seguinte,
tendo em vista o zoneamento edafoclimático.
Conforme já foi exaustivamente publicado na mídia, o trecho de aproximadamente
140 quilômetros da BR-235/PI (entre Santa
Filomena e Gilbués), por onde deverão trafegar cerca de 7 mil carretas, levando mais
de 200.000 toneladas de grãos, se encontra
intrafegável e sem nenhum vestígio de obras,
apenas crateras. Por causa do abandono, e
objetivando fugir desse gargalo operacional,
mais uma vez, os ruralistas estão sendo obri-
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gados a se quotizarem na tentativa de arrecadarem fundos para bancarem a manutenção
da própria rodovia federal.
O dinheiro é gasto só com mídia, publicidade e
mentira.
Cada um deles contribui como pode
Cada um deles contribui como pode, obviamente.
No caso da Fazenda Galileia, pertencente ao Grupo
Insolo, a cota já ultrapassa os R$300 mil, pois teve
que investir na construção nada mais nada menos que
37 quilômetros de estrada, sob pena de ver toda sua
produção encalhada.
Eis, portanto, um exemplo do custo Brasil na vertente logística. O agricultor, que passa quatro meses à
mercê dos fatores climáticos, ainda é compelido a subsidiar o transporte e compensar a deﬁciência de obras
estruturantes que viabilizem o escoamento dos cereais.
Assim como está, francamente, não dá para pensar em desenvolvimento. Igualmente, enquanto os
níveis de produtividade alcançados pelo setor não
encontrarem correspondência na logística e no transporte, não dá para ser feliz (de verdade) vivendo e
produzindo aqui.
Então, essa é a verdade. É o caos administrativo
do Estado do Piauí, que é Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Srs. Senadores Renan Calheiros e Gerson Camata
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, como Líder do PMDB nesta Casa, e
como Senador, quero manifestar meu profundo pesar
pela perda de dois companheiros de Parlamento, que
muito nos farão falta.
A morte dos Deputados Carlos Wilson e João
Hermann Neto, deixa o cenário nacional órfão de duas
grandes personalidades políticas.
Carlos Wilson, além de ter sido um colega de Senado combativo, querido e conciliador, foi um gestor
eﬁciente e competente.
À frente da Infraero, comandou o processo que
perdura até hoje de modernização da infraestrutura
aeroportuária do País.
Foi ele que teve papel decisivo na reforma e ampliação do aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió.
Manteve o calendário da obra em dia e deu prioridade
ao projeto que hoje tem papel estratégico na economia do estado.
Carlos Wilson era uma pessoa tão querida, que
marcou a inauguração do aeroporto, feita Pelo Presidente Lula, para 16 de setembro de 2005, dia de meu
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aniversário, num gesto de deferência que somente
ele era capaz.
Carlos Wilson, enﬁm, era um Parlamentar leal,
solidário, ponderado e com trânsito entre todos os partidos e todas as correntes. Já estamos sentindo muito
– muito mesmo – sua falta, dileto companheiro!
Outro colega que não podemos nos esquecer é
o Deputado federal João Hermann, uma pessoa de
antigas tradições democráticas.
Além de ter sido destacado constituinte e um Parlamentar experiente, Hermann integrava os esforços
para que a bancada do PDT continuasse ocupando
com maior protagonismo o espaço político da esquerda na Câmara dos Deputados.
Por várias vezes estivemos juntos, em conversas,
durante estes anos todos em Brasília.
Era uma pessoa preocupada com os grandes
problemas nacionais, com a crise mundial e estava
sendo disposto a contribuir para o enriquecimento do
debate parlamentar.
Desejamos aos dois amigos – e a suas famílias
-– paz e serenidade e que todos saibam que eles foram grandes homens públicos, que estarão sempre
em nossa memória.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a demarcação em faixa contínua da Reserva
Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A decisão
não é novidade, pois a questão estava liquidada tecnicamente desde dezembro do ano passado, quando
o julgamento foi interrompido por um pedido de vista
do ministro Marco Aurélio Mello.
A decisão do Supremo Tribunal tem de ser respeitada, embora a demarcação em faixa contínua
transforme em intrusos agricultores que compraram
legalmente suas terras, que delas extraem o sustento,
e onde nasceram seus ﬁlhos e netos. De positivo, cabe
ressaltar que o STF também criou, com sua sentença, um novo modelo demarcatório que inviabiliza os
excessos que vinham sendo cometidos.
Concede-se aos índios o usufruto das terras,
mas elas continuam de posse da União, que poderá,
com autorização do Congresso, explorar os recursos
hídricos e minerais do território. Também não será
necessária permissão das comunidades indígenas e
da Funai para o ingresso das Forças Armadas e da
Polícia Federal para defender as fronteiras, bem como
para a construção de instalações militares. Nada mais
certo, pois, como aﬁrmou o ministro Cezar Peluso,
“as tarefas de segurança nacional não podem ﬁcar a
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cargo de populações que não têm capacidade nem
equipamentos”.
Não haverá também impedimento para a construção de estradas e redes de comunicação, e os habitantes da reserva não poderão fazer garimpo, cobrar
tarifas ou pedágios, e tampouco arrendar as terras que
lhes foram concedidas.
Os Ministros proibiram ainda a ampliação de reservas já demarcadas e eliminaram o arbitrário processo de
demarcação vigente, em que todo poder era concedido à
Fundação Nacional do Índio, a Funai, como tem ocorrido
até agora. União, Estados e municípios passam a participar de todas as etapas do processo de demarcação.
Na verdade, a Funai vinha produzindo uma verdadeira
reconﬁguração do território nacional, amputando unidades federativas, com base em avaliações superﬁciais e
laudos imperfeitos, lastreados menos em verdade histórica que em motivações ideológicas.
Mas meu propósito não é analisar os votos dos
Ministros do Supremo, e, sim, discutir em profundidade outra questão, à qual a demarcação da Reserva
Raposa Serra do Sol está intimamente ligada. Ela diz
respeito a uma tendência que herdamos do positivismo
– o mito de que existe apenas uma verdade, e que os
documentos oﬁciais e fatos políticos expressam ﬁelmente a realidade, seja de épocas remotas, seja do
passado recente, seja dos tempos atuais.
Essa visão unilateral é responsável por muitos dos
equívocos com que compactuamos e também por boa
parte daqueles que nós mesmos cometemos. A visão
legada pelo positivismo não contempla a existência
de verdades discutíveis. Está muito mais propensa a
aceitar dogmas, pontos certos e irrefutáveis, que não
estão sujeitos a questionamentos.
Uma dessas verdades discutíveis que ganhou a
força de dogma é a de que precisamos isolar e preservar nossa população indígena do contato com a civilização. O “bom selvagem” deve permanecer ﬁel aos
hábitos de seus ancestrais, ou, de acordo com essa
ilusão, retomá-los, mesmo que não os pratique há gerações, para manter-se em estado “puro”, distante da
inﬂuência corruptora dos brancos.
Para que isso aconteça, devemos retornar aos
tempos pré-cabralianos, isto é, anteriores ao desembarque da frota de Pedro Álvares Cabral no que é hoje
o Brasil. Esse retorno ao passado inclui um processo
de reconﬁguração territorial, por meio do qual os indígenas retomarão os territórios que lhes foram usurpados séculos atrás.
O que acontece em Roraima é um bom exemplo.
Naquele Estado, 47% de seu território são ocupados por
áreas indígenas. Somem-se as unidades de conservação
ambiental, pântanos e terras de propriedade do Exérci-
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to, e teremos 75% da área total de Roraima interditados
para qualquer atividade produtiva. Será um Estado praticamente inviável, embora o Presidente Lula, no ﬁnal de
janeiro, tenha assinado uma medida provisória repassando 6 milhões de hectares de terras da União para o
governo estadual – como uma forma de compensação
pelas perdas que sofrerá com a demarcação.
Mas não é só Roraima que corre perigo. Em 14 de
julho do ano passado, a Funai editou 6 portarias para
a demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do
Sul, abrangendo 26 municípios, com uma área total de
12 milhões de hectares, quase um terço do território
estadual. São áreas responsáveis por 70% da soja e
70% do milho produzidos no Estado, e que abrigam 4
milhões de cabeça de gado. Devido aos protestos, os
estudos antropológicos acabaram sendo suspensos
em setembro, mas a ameaça permanece.
As demarcações de mais de 600 reservas indígenas em todo o País destinam-se a abrigar 500 mil
índios, menos de 0,3% da população brasileira. A área
a que eles têm direito equivale a 12,5% do nosso território. São mais de 1 milhão de quilômetros quadrados,
o equivalente à soma de Grã-Bretanha, Itália e França.
É bom lembrar que nesses 3 países vivem mais de 200
milhões de pessoas.
Estamos fazendo justiça, redimindo-nos da colonização genocida praticada por nossos ancestrais?
Duvido muito. Para começo de conversa, a distribuição
dessa área gigantesca está sendo feita de maneira
extremamente desigual. Enquanto índios do Norte do
País, como ocorre agora com os que habitam a Reserva
Raposa Serra do Sol, são contemplados com territórios
enormes, outros, no Sul, como é o caso dos guaranis
em Santa Catarina, recebem pequenas áreas.
Se nossa política indigenista parece ter a melhor
das intenções, o fato é que ela, como toda política movida
por dogmas, é superﬁcial, e acaba prejudicando quem
pretendia beneﬁciar, além de causar danos colaterais.
Vejamos o caso da Reserva Raposa Serra do Sol.
Ela abriga atualmente cerca de 4 mil fazendeiros e lavradores e 19 mil índios. Os primeiros, plantadores de arroz,
muitos deles também índios, ocupam menos de 1% das
terras da reserva e respondem por 6% da renda gerada
em Roraima. A maioria foi estimulada pelo governo, durante a década de 1970, a migrar do Sul do País, para
colonizar a região. Outros chegaram lá no início do século
20, quando o território ainda tinha suas fronteiras ameaçadas pelas ambições territoriais de outros países.
A demarcação contínua fará dos 19 mil índios os
únicos habitantes de uma área de 1 milhão e 700 mil
hectares. Ou será que não? Na verdade, mapas do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística, o IBGE,
datados de 2005, demonstram a existência, nos limites
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da reserva, de 26 áreas ativas de garimpo de diamantes, todas ilegais.
De 2005 para cá, sabe-se lá quantos outros garimpos ilegais surgiram. E o governo sequer tem idéia de
onde ﬁcam – logo, está impedido de autuá-los e fazer
com que cessem suas atividades. Além de diamantes,
a área da reserva tem outros recursos valiosos em seu
subsolo, entre os quais nióbio, urânio, ouro e cassiterita.
É o caso de indagar quem vai impedir a exploração clandestina desses minerais. Serão os 19 mil novos donos
do território? Será o Estado, cuja presença em toda a
região já é mínima, limitada pela falta de recursos?
Vale citar o diagnóstico do antropólogo Adauto Carneiro, que tem mais de 30 anos de convivência com os
índios no Estado do Mato Grosso. Para ele, existe uma
grande ironia na política indigenista brasileira, pois ela
não cria perspectivas para seus supostos beneﬁciários.
Pelo contrário, faz deles “latifundiários miseráveis, presas fáceis para grileiros e outros tipos de criminosos”.
As reservas assemelham-se a enormes zoológicos, em
que os índios ﬁcam abandonados à própria sorte.
Para piorar a situação, somos signatários da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, aprovada
pela Organização das Nações Unidas, que garante aos
índios o direito de posse e autonomia sobre as terras
por eles ocupadas, consideradas “nações”. O Cimi,
Conselho Indigenista Missionário, já levantou a voz
para sugerir o reconhecimento internacional dessas
“nações”, o que conﬁguraria um verdadeiro atentado
à soberania nacional e à unidade federativa.
Junte-se a isso a ação de organizações nãogovernamentais estrangeiras na região amazônica, e
teremos um coquetel perigoso. O ministro da Justiça,
Tarso Genro, já admitiu a existência de ONGs que
“escondem interesses relacionados à biopirataria e à
tentativa de inﬂuência na cultura indígena, para apropriação velada de determinadas regiões”. No início
de fevereiro, ONGs estrangeiras tiveram que fornecer ao governo detalhes de suas operações e efetuar
seus registros junto a autoridades, incluindo a Polícia
Federal. Apenas 90 entre centenas dessas entidades
cumpriram as exigências.
Quando se trata de apropriação, velada ou ostensiva, nada melhor que voltar ao passado para nele
recolher lições que podem muito bem se aplicar ao
presente. A região do Pirara, a leste de Roraima, já fez
parte do território brasileiro, mas hoje integra a Guiana.
No século 19, a Inglaterra criou uma disputa fronteiriça
com o Brasil, alegando que os índios que habitavam
a região reivindicavam proteção inglesa. Nosso país
cedeu e retirou-se do Pirara.
Foi o que bastou para a Inglaterra colocar, em
1842, marcos fronteiriços, apropriando-se de terras
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brasileiras para sua colônia. Em 1904, um laudo arbitral da Itália, reconhecido pelo Brasil, deu parecer
favorável aos ingleses. Perdemos 19.630 quilômetros
quadrados de território.
Estaremos sujeitos a uma repetição do episódio
do Pirara? O jornalista Ruy Fabiano, em artigo publicado
no Correio Braziliense, relembra um depoimento do
saudoso sertanista Orlando Villas-Boas, que dedicou
aos índios mais de meio século de sua vida. Na década
de 1970, Villas-Boas já acenava com a possibilidade
de que índios submetidos à inﬂuência de organizações
estrangeiras declarassem a autonomia de seus territórios, com ajuda das Nações Unidas.
Passaram-se décadas desde o depoimento do
sertanista, mas o mito do “bom selvagem” persiste.
Ignoramos a aculturação da maioria da população indígena, fazemos vista grossa ao relacionamento cada
vez maior entre índios e não-índios e desdenhamos a
possibilidade de integrá-los à civilização sem desrespeitar sua cultura.
Triste herança positivista, essa que carregamos.
É ela também que nos faz acreditar em outro mito, que
ressurgiu com força nos últimos meses. Trata-se da
chamada “dívida histórica” que teríamos para com o
Paraguai, fruto do suposto genocídio cometido no século 19, durante a guerra entre aquele país e a Tríplice
Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai.
É a essa “dívida” que tem recorrido o Paraguai,
para justiﬁcar sua alegação de que é necessário rever
o Tratado de Itaipu, ﬁrmado em 1973 para a construção
da hidrelétrica do mesmo nome. O “perdão” da dívida
ﬁnanceira de 19 bilhões e 600 milhões de dólares, contraída para concretizar a obra, saldaria a “dívida histórica”.
Felizmente, o ministro das Relações Exteriores, Celso
Amorim, rejeitou sumariamente a proposta descabida.
Como surgiu a versão da “dívida”? Ao longo dos
anos, a historiograﬁa oﬁcial, em todos os países envolvidos no conﬂito, descartou a responsabilidade de
Solano López, ditador paraguaio na época, pelo desencadear da guerra, com a invasão do Mato Grosso,
e pela destruição do seu país.
Como explica o historiador brasileiro Francisco
Doratioto, especialista no tema e autor de “Maldita Guerra”, uma obra deﬁnitiva sobre o conﬂito, de ambicioso,
tirânico, cruel e quase desequilibrado, Solano López
foi promovido a líder antiimperialista, empenhado em
garantir o bem-estar de seu povo, governante de um
país progressista, aniquilado pela Tríplice Aliança.
Gerações de estudantes aprenderam, e ainda
aprendem, que o Paraguai era “o único Estado economicamente livre” da América Meridional, e que foi
destruído por Brasil, Argentina e Uruguai, sob a inﬂuência do imperialismo inglês.
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Ambos os lados cometeram atrocidades durante os 5 anos que durou a guerra, mas o fato é que
ela foi desencadeada por um ditador com ambições
territoriais, e que não hesitou em sacriﬁcar seu povo,
inclusive mulheres e crianças, para alcançar a vitória,
mesmo depois que ela se tornou impossível.
A ironia maior é que o grande promotor da reabilitação de Solano López foi outro ditador, Alfredo
Stroessner, que se serviu da falsiﬁcação do passado
para legitimar a longa opressão a que submeteu seus
conterrâneos. Hoje, o governo paraguaio, eleito democraticamente, faz uso da mesmo revisionismo histórico
tão apreciado pelo ditador para reclamar do Brasil uma
“compensação” a que não tem direito.
Nosso senso crítico não pode ser anestesiado por
falsidades que ganharam foro de verdade só por terem
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sido repetidas durante tanto tempo. Devemos desconﬁar
dos dogmas políticos ou históricos, pois são a fonte de
que se alimentam fanatismos de toda espécie, e é neles
que se amparam ditadores e ideologias totalitárias.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta
sessão, de 16 de abril de 2009, iniciada às 14 horas.
Sessão esta coordenada pelo assessor especial, secretário-executivo João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 1
minuto.)
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Ata da 54ª Sessão Não Deliberativa,
em 17 de Abril de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Heráclito Fortes, Mão Santa e Geraldo Mesquita Júnior
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 4 minutos, e encerra-se às 13 horas e 10 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sexta-feira, 17 de abril de 2009. São 9
horas e 04 minutos.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – 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, do Projeto de Lei do Senado nº 96,
de 2005, de autoria do Senador Demóstenes Torres,
que altera as Leis nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991,
e nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir a
declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ no rol
de sanções imputáveis a quem comercializa combustível adulterado.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal, para os ﬁns previstos no art. 52, inciso
X, da Constituição Federal, os seguintes Ofícios:
– Nº S/11, de 2009 (nº 31/2009, na origem), encaminhando cópia do parecer da Procuradoria-Geral
da República, da versão do registro taquigráﬁco
do julgamento, da certidão de trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte,
nos autos do Mandado de Segurança nº 24312,
que declarou a inconstitucionalidade dos arts.
1º, inciso XI, e 198, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e do art.
25, parte ﬁnal, do Decreto nº 1, de 1991 (competência para ﬁscalização da aplicação dos recursos repassados aos entes federados, a título
de royalties); e
– Nº S/12, de 2009 (nº 32/2009, na origem), encaminhando cópia do parecer da Procuradoria-Geral
da República, da versão do registro taquigráﬁco
do julgamento, da certidão de trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos
autos da Ação Originária nº 499, que declarou a

inconstitucionalidade do Ato nº 274, de 1997, do
Conselho de Administração do Superior Tribunal
Militar (auxílio alimentação de Juízes Auditores
da Justiça Militar).
Os expedientes vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência comunica que a Medida
Provisória nº 461, de 2009, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional,
no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais), para 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:
MPV 461
Publicação no DO:

16-4-2009

Emendas:

até 22-4-2009 (6 dias
após a publicação)

Prazo na Comissão

16-4-2009 a 29-4-2009
(14º dia)

Remessa do Processo à 29-4-2009
CD
Prazo na CD

30-4-2009 a 13-5-2009
(15º ao 28º dia)

Recebimento previsto no 13-5-2009
SF
Prazo no SF:

14-5-2009 a 27-5-2009
(42º dia)

Se modiﬁcado, devolução 27-5-2009
à CD:
Prazo para apreciação 28-5-2009 a 30-5-2009
das modiﬁcações do SF, (43º ao 45º dia)
pela CD:
Regime de urgência, obs- 31-5-2009 (46º dia)
truindo a pauta a partir de:
Prazo ﬁnal no Congresso 14-6-2009 (60 dias)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 70-Seses-TCU-1ª Câmara
Brasília, DF, 13 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Transmito a Vossa Excelência, para conhecimento,
cópia do inteiro teor do Pronunciamento proferido por esta
Presidência, na Sessão Ordinária da Primeira Câmara do
Tribunal de Contas da União de 7-4-2009, manifestando pesar pelo desaparecimento do Presidente Raúl Alfonsín.
Atenciosamente, – Marcos Vinicios Vilaça, Presidente da 1ª Câmara.
ATA Nº 10, DE 7 DE ABRIL DE 2009
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara)
Presidência do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Júlio Marcelo
de Oliveira
Secretário da Sessão: AGE Francisco Costa de Almeida
Com a presença dos Ministros Valmir Campelo,
Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, José Jorge
(presente de açordo com o entendimento ﬁrmado pelo
Tribunal Pleno em 26-10-1994 – Ata nº 50/94) e dos Auditores Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira, bem
como do Representante do Ministério Público, Dr. Júlio
Marcelo de Oliveira, o Presidente da Primeira Câmara,
Ministro Marcos Vinicos Rodrigues Vilaça, invocando a
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Ordinária
da Primeira Câmara às quinze horas (Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, artigos 12, § 2º, 33,
55, incisos I, alíneas a e b, II, alíneas a e b e III, 133,
incisos I a IV, VI e VII, 134 a 136 e 140).
....................................................................................
FALECIMENTO DO EX-PRESIDENTE ARGENTINO
RAÚL ALFONSÍN
Inteiro teor do pronunciamento do Presidente da Primeira Câmara, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, tendo a Primeira Câmara
aprovado a proposta do seu Presidente.
– Fala do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
Gostaria de propor ao Plenário que registrássemos, com natural pesar, o falecimento do Presidente
Raúl Alfonsín.
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Alfonsín foi responsável, com a colaboração do
Presidente brasileiro à época José Sarney, de quebrar
aquela paranóia existente de uma suposta guerra do
Brasil com a Argentina.
Juntamente com o Presidente José Sarney, Alfonsín
cuidou de uma maior aproximação política e econômica
dos países da América do Sul. São eles dois, naturalmente, os grandes formuladores da idéia do Mercosul.
A crônica do Presidente José Sarney publicada nesta última sexta-feira na Folha de São Paulo dá a exata
dimensão das relações que o Brasil tem com Alfonsín.
Com a concordância do Plenário iremos dar conhecimento desta manifestação à família de Raúl Alfonsín, por meio da Embaixada do Brasil, ao Embaixador da Argentina no Brasil e ao Presidente do Senado
Federal José Sarney.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O aviso lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 446, DE 2009
Nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos que seja realizada Sessão
Especial do Senado Federal no dia 2 de junho de 2009,
às 10 horas, com o objetivo de comemorar o décimo
aniversário da criação do Ministério da Defesa.
Justiﬁcação
O Ministério da Defesa (MD) foi criado em 10 de
junho de 1999, como resultado da promessa de campanha do então candidato à Presidência da República
Fernando Henrique Cardoso, que, eleito, incumbiu o
Ministro-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas
(EMFA), General Benedito Onofre Leonel, da missão.
Essa escolha indicava que a concepção do atual MD
prestigiaria a comunidade castrense, adaptada, porém, à necessidade de criação de um padrão de responsabilidade compartilhada entre civis e militares,
conforme premências da Consolidação democrática
e do imprescindível estabelecimento de uma Política
de Defesa Nacional.
A discussão sobre a criação de um ministério da
Defesa – integrando Marinha, Exército e Aeronáutica –
vem desde meados do século passado. A Constituição
de 1946, já citava a criação de um ministério único, que
resultou na instituição do EMFA, à época, chamado de
Estado-Maior Geral.
O Presidente da República Marechal Castelo
Branco defendia a tese da criação de um ministério
da Defesa. Ele assinou o Decreto-Lei nº 200, de 25 de
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fevereiro de 1967, que previa a promoção de estudos
para elaboração do projeto de lei de criação do Ministério das Forças Armadas.
Assim, é possível concluir que a criação do MD no
Brasil representa a celebração democrática e o avanço institucional que se coaduna com a vanguarda do
pensamento internacional em matéria de defesa.
Conﬁgura-se oportuno, portanto, que o Senado
Federal realize, no próximo 2 de junho, Sessão Especial
destinada a homenagear aquela Instituição, de importância inequívoca para o Estado brasileiro.
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Ela, paralelamente, desenvolve relevantes atividades
de caráter social e de integração nacional.
Em vista desse quadro, julga-se apropriado esta Casa
celebrar o Dia Nacional da Força Aérea Brasileira (FAB) e
o Dia do Aviador como forma de reconhecer a responsabilidade e a importância da atividade, valorizar o patriótismo
dos militares e a abnegação da aviação civil.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os requerimentos lidos vão à publicação e serão apreciados oportunamente.
Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 447, DE 2009
Requeremos, nos termos do art. 154, inciso III, §
5º, combinado com os arts. 199 e 200, todos do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a realização
de Sessão Especial, no dia 22 de outubro de 2009,
destinada a celebrar o Dia Nacional da Força Aérea
Brasileira (FAB) e o Dia do Aviador.
Justiﬁcação
Mais do que a formalidade da data, o 23 de outubro – dia em que ocorreu, em 1906, o vôo pioneiro de
um aparelho mais pesado do que o ar – transformou-se
em marco internacional. Santos Dumont representou a
grande manifestação da genialidade brasileira e de nossa
capacidade de criar, desenvolver, superar e vencer.
A aviação militar brasileira, cujo batismo de fogo
ocorreu na década de 40, incorpora também o sagrado
dever de defesa da Pátria e do espaço aéreo brasileiro.

OFÍCIOS DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Nº 310/2009, de 13 do corrente, encaminhando
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 114, de 2007 (nº 4.800/98, naquela
Casa), do Senador Abdias Nascimento, que altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 – Lei
da Ação Civil Pública para incluir a proteção à
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos
e religiosos;
– Nº 317/2009, de 13 do corrente, encaminhando as
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2005 (nº 345/2007, naquela Casa),
do Senador Romeu Tuma, que disciplina o funcionamento de empresas de desmontagem de
veículos automotores terrestres, altera o art. 114
e o art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, e dá outras providências; e
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– Nº 318/2009, de 13 do corrente, encaminhando a
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 218, de 2006 (nº 237/2007, naquela Casa),
do Senador Cristovam Buarque, que altera o art.
12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
determinando às instituições de ensino obrigatoriedade no envio de informações escolares aos
pais, conviventes ou não com seus ﬁlhos.
São as seguintes as matérias recebidas:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 1997
(Nº 4.800/98, naquela Casa)
(Do Senador Abdias Nascimento)
Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985 – Lei da Ação Civil Pública para incluir
a proteção à honra e à dignidade de grupos
raciais, étnicos ou religiosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei inclui na Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, a proteção à honra e à dignidade de
grupos raciais, étnicos ou religiosos.
Art. 2º O caput do art. 1º da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:
“Art. 1º................. ..................................
.......................................................................
II – à honra ou à dignidade de grupos
raciais, étnicos ou religiosos.
.....................................................” (NR)
Art. 3º O art. 4º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar
para os ﬁns desta Lei, objetivando, inclusive,
evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou
aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico”. (NR)
Art. 4º A alínea b do inciso V do caput do art. 5º
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º .................................... ..............
.......................................................................
V – ........................................................
.......................................................................
b) inclua entre as suas ﬁnalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao
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consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico.
.....................................................” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI APROVADO PELO
SENADO FEDERAL E ENCAMINHADO À
CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO
Dispõe sobre a ação civil destinada
ao cumprimento da obrigação de fazer ou
de não fazer, para a preservação da honra
e dignidade de grupos raciais, étnicos e
religiosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É cabível ação civil tendo por objeto impor obrigação de fazer ou de não fazer, com a ﬁnalidade de:
I – evitar ou interromper atos danosos a honra ou à
dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e
II – obter a reparação dos mesmos atos, quando
não evitados.
Art. 2º A ação principal e a cautelar poderão ser
propostas pelo Ministério Público ou sociedade civil,
cabendo a esta quando:
I – esteja constituída há pelo menos um ano, nos
termos da lei civil; ou
II – inclua entre as suas ﬁnalidades institucionais
a proteção ou defesa dos interesses de grupos raciais,
étnicos ou religiosos.
§ 1º O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, atuará obrigatoriamente como
ﬁscal da lei.
§ 2º É facultado a outras sociedades civis ou associações, da mesma natureza das legitimadas, habilitarem-se como litisconsortes de qualquer das partes.
§ 3º Em caso de desistência ou abandono da
ação por sociedade ou associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.
Art. 3º Convencendo-se o juiz da procedência
da ação, concederá a antecipação total ou parcial da
tutela, antes de ouvir a outra parte.
Art. 4º Qualquer pessoa poderá, e o servidor público deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre os fatos objeto da
ação civil prevista nesta Lei e indicando-lhe os respectivos elementos de convicção.
Art. 5º Para instruir a petição inicial da ação civil,
o autor poderá requerer às autoridades competentes as

ABRIL 2009

Abril de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

certidões e informações que julgar necessárias, que lhe
serão fornecidas no prazo máximo de quinze dias.
Art. 6º Na ação civil que tenha por objeto a obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz determinará o
cumprimento da prestação de atividade, ou da cessação
da atividade nociva, sob cominação de multa diária,
independentemente de requerimento do autor.
§ 1º A multa será devida a partir do dia em que se
conﬁgurar descumprimento da determinação judicial.
§ 2º O valor da multa poderá ser elevado até ao
triplo se, ﬁxado pelo máximo, não se alterar o comportamento do réu.
Art. 7º O juiz, ao examinar o mérito, ﬁxará o valor da reparação, considerada a extensão dos danos,
desde que requerido na inicial da acão civil.
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Art. 8º Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano reverterá a um fundo de defesa
e combate ao racismo, a ser instituído no prazo de uni
ano a contar da data da publicação desta Lei.
Parágrafo único. O fundo de defesa e combate
ao racismo será instituído em até doze meses a contar
da data de publicação desta Lei.
Art. 9º Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto
nesta Lei, o Código Civil, o Código de Processo Civil
e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1998. – Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

418

12000

Sábado 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2009

Abril de 2009

ABRIL 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 372, DE 2005
(Nº 345/2007, naquela Casa,
do Senador Romeu Tuma)
Disciplina o funcionamento de empresas de desmontagem de veículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 126
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
Suprima-se, a expressão “na forma do regulanento” contida nos §§ 1º e 2º do art. 2º, nos arts. 4º e
8º, no parágrafo único do art. 12, no § 1º do art. 13 e
no art. 15, constantes do projeto.
EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º do projeto a seguinte redação:
“Art. 3º A atividade de que trata esta Lei
somente poderá ser realizada por empresário
ou sociedade empresária que obtenha autorização especíﬁca do órgão executivo de trânsito
de cada unidade da federação em que vier a
atuar e poderá abranger mais de uma oﬁcina
de desmanche”.
EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
“Art. 5º A autorização de que trata o art. 3º
desta Lei. somente será concedida à empresa
que se dedique, exclusivamente, às atividades
disciplinadas por esta Lei.
§ 1º Cada autorização será concedida
inicialmente pelo prazo de 12 (doze) meses
e deverá discriminar a localização das oﬁcinas aptas a realizarezn e atividade de desmanche.
§ 2º Transcorrido o prazo mencionado
no § 1º deste artigo, a autorização será prorrogada por prazo indeterminado, desde que
a empresa tenha observado integralmente as
disposições legais aplicáveis, em especial as
normas prevlstae nesta Lei”.
EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao art. 6º do projeto o seguinte §
2º, renumerando-se o parágrafo único para § 1º:
“Art. 6º.................................. .................
.......................................................................
§ 2º A autorização para funcionamento somente será deferida após manifestação
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da respectiva unidade da polícia civil responsável pela repressão ao furto e ao roubo da
veículos”.
EMENDA Nº 5
Dê-se ao art. 7º do projeto a seguinte redação:
“Art. 7º A empresa de desmanche deverá comunicar ao respectivo órgão executivo
de trânsito da unidade da federação em que
atuar, bem como à unidade da polícia civil do
Estado ou do Distrito Federal responsável pela
repressão ao furto e ao roubo de veículos, no
prazo de 30 (trinta) dias, qualquer alteração havida nos respectivos documentos aocietários,
no quadro do empregados ou na localização
e número de suas oﬁcinas”.
EMENDA Nº 6
Dê-se ao § 1º do art. 11 do projeto a seguinte
redação:
“Art. 11. .................................................
§ 1º A empresa de desmanche comunicará ao órgão executivo de trânsito da unidade
da federação em que atuar, bem como à unidade da polícia civil do Estado ou do Distrito
Federal responsável pela repressão ao furto
e ao roubo de veículos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a desmontagem de cada
veículo automotor terrestre adquirido para os
ﬁns estabelecidos nesta Lei.
.............................................................“
EMENDA Nº 7
Dê-se ao art. 15 do projeto a seguinte redação:
“Art. 15. A atividade dos estabelecimentos de desmanche será ﬁscalizada pelo órgão
executivo de trânsito da unidade da Federação
em que esses estabelecimentos atuarem.
Parágrafo único. O órgão executivo de
trânsito de que trata o caput deste artigo aplicará as penalidades estabelecidas nos arts.
17 a 21 desta Lei”.
EMENDA Nº 8
Dê-se ao art. 16 do projeto a seguinte redação:
“Art 16. O órgão executivo de trânsito da
União criará o Sistema Nacional de Controle
de Desmanches e Revenda de Peças Usadas,
que consistirá em banco de dados sobre as
atividades das empresas disciplinadas por esta
Lei e em cadastro das peças de reposição ou
sucata por elas comercializadas”.
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EMENDA Nº 9
Dê-se ao art. 17 do projeto a seguinte redação:
“Art. 17. A empresa de desmanche que
exercer suas atividades em desacordo com o
disposto nesta Lei estará sujeita, observadas
as disposições dos arts. 18 a 21 desta Lei, às
seguintes penalidades, sem prejuízo da apuração de responsabilidades nos âmbitos civil
e criminal:
I – multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais), para infrações de natureza leve;
II – multa da R$6.000,00 (seis mil reais),
para infrações de natureza grave; e
III – multa de R$12.000,00 (doze mil reais)
e cassação da autorização para funcionamento,
para infrações de natureza gravíssima.
§ 1º Em caso de zeincidência, a multa
de que tratam os incisos I a III do caput desta
artigo será agravada até o dobro em relação
àmulta anterior, conforma critérios estipulados
pelo Conselho Nacional de Trânsito.
§ 2º Das decisões do órgâo executivo de
trânsito de que trata o art. 15 desta Lei caberá
recurso às Juntas Administrativas de Recursos
de Infraçõee de que trata o art. 16 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, no prazo
de 30 (trinta) dias, que somente será conhecido, no caso de multa, se for comprovado pelo
requerente o pagamento antecipado de 30%
(trinta por cento) do valor da multa aplicada.
§ 3º Julgada improcedente a aplicação
da penalidade de multa, o órgão executivo de
trânsito de que trata o § 2º deste artigo devolverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
partir de requerimento da parte interessada,
o valor depositado.
§ 4º O valor das penalidades de que
tratam os incisos I a III do caput deste artigo
poderá ser alterado a critério do Conselho Nacional de Trânsito.
§ 5º A receita arrecadada com a cobrança
das multas estipuladas neste artigo será aplicada de acordo com os critérios estipulados
pelo Conselho Nacional de Trânsito”.
EMENDA Nº 10
Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação:
“Art. 22. O art. 114 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 114. O veículo será identiﬁcado,
obrigatoriamente, por caracteres gravados no
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chassi ou no monobloco, e reproduzido em
seus componentes e peças principais, conforme regulamentação do Contran.
§ 1º A gravação no chassi ou no monobloco não poderá ser alterada e será realizada
necessariamente pelo fabricante ou montador,
de modo a identiﬁcar o veículo, seu fabricante,
suas características e o ano de fabricação.
§ 2º A reprodução da identiﬁcação de
que trata o § 1º deste artigo em outros componentes e peças principais do veículo poderá
ser realizada por empresa devidaniente credenciada nos órgãos de trânsito estaduais e
do Distrito Federal, nos casos e na forma em
que o Contran especiﬁcar.
§ 3º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da
autoridade executiva de trânsito e somente
serão processadas por estabelecimento por
ela credenciado, mediante a comprovação
de propriedade do veículo, mantida a mesma identiﬁcação anterior, inclusive o ano de
fabricação.
§ 4º Nenhum proprietário poderá, sem
prévia permissão da autoridade executiva de
trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modiﬁcaçôes da identiﬁcação de seu veículo e das
respectivas peças”. (NR)”
EMENDA Nº 11
Acrescente-se o seguinte art. 24 ao projeto, renumerando-se o atual art. 24 para art. 25:
“Art. 24. O regulamento disporá sobre os
atos complementares necessários ao cumprimento desta Lei”.
Câmara dos Deputados, de abril de 2009.
PROJETO ORIGINAL
APROVADO PELO SENADO FEDERAL
Disciplina o funcionamento de empresas de desrnontagern de veículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 126
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei disciplina a desmontagem de veículos automotores terrestres para comercialização de
suas partes como peças de reposição ou sucata, sem
prejuízo das demais disposições legais aplicáveis.
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Art. 2º Para os ﬁns desta Lei, entende-se por
desmanche a atividade de aquisição de veículos automotores terrestres para ﬁns de desmontagem, seguida
da comercialização dos componentes corno peças de
reposição ou sucata.
§ 1º São consideradas peças de reposição aquelas que, mesmo após sinistro envolvendo os veículos
automotores terrestres dos quais procedam, preservem
os requisitos técnicos e legais de segurança, eﬁciência
e funcionalidade, na forma do regulamento, permitida
a realização de pequenos reparos ou de pintura para
sua readequação aos requisitos estabelecidos.
§ 2º As peças de veículos automotores tcrrestrcs que, por qualquer razão, não mantenham os requisitos técnicos e legais de segurança, eﬁciência e
funcionalidade, na forma do regulamento, são consideradas sucata.
Art. 3º A atividade de que trata esta Lei somente
poderá ser realizada por sociedade empresária que
obtenha autorização especíﬁca do órgão executivo
de trânsito de cada unidade da federação em que
vier a atuar e poderá abranger mais de urna oﬁcina
de desmanche.
Art. 4º Somente poderão ser destinados à desmontagem os veículos automotores terrestres alienados ou leiloados como sucata ou como irrecuperáveis,
na forma do regulamento.
Parágrafo único. Também poderão ser destinados à desmontagem veículos com mais de 10 (dez)
anos de fabricação, respeitadas as demais disposições desta Lei.
CAPÍTULO II
Da Autorização para Funcionamento
Art. 5º A autorização de que trata o art. 3º desta
Lei somente será concedida à sociedade empresária
que se dedique, exclusivameiite, às atividades disciplinadas por esta Lei.
§ 1º Cada autorização será concedida inicialmente
pelo prazo de 12 (doze) meses e deverá discriminar a
localização das oﬁcinas aptas a realizarem a atividade
de desmanche.
§ 2º Transcorrido o prazo mencionado no § 1º, a
autorização será prorrogada por prazo indeterminado,
desde que a sociedade empresária tenha observado
integralmente as disposições legais aplicáveis, em especial as normas previstas nesta Lei.
Art. 6º O pedido de autorização para funcionamento deverá ser formulado pelo interessado perante
o órgão executivo de trânsito da unidade da federação
onde pretenda atuar, respeitado o regulamento expedido pela autoridade federal de trânsito e acompanhado
dos seguintes documentos:
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I – certidão de regularidade da sociedade empresária e de seus sócios perante o Registro de Empresas;
II – no caso de sociedade empresária, cópia dos
atos constitutivos atualizados e das atas de nomeação
dos administradores, se houver;
III – comprovante de inscrição perante os órgãos
fazendários;
IV – comprovante de endereço da sede da sociedade e de cada oﬁcina de desmanche a ser montada;
V – alvará de funcionamento expedido pela autoridade local e a carta de “habite-se”, ou documento
equivalente, expedida pelo corpo de bombeiros local;
VI – certidão de matricula do imóvel ou contrato
de locação de cada oﬁcina de desmanche;
VII – cópia de cédula de identidade e comprovante
de residência do responsável técnico pelo desmanche,
que responderá civil, administrativa e penalmente pelo
descumprimento do disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O responsável técnico será o
próprio empresário ou será escolhido entre os sócios
administradores da sociedade empresária.
Art. 7º A empresa de desmanche deverá comunicar ao respectivo órgão executivo de trânsito da
unidade da federação em que atuar, no prazo de 30
(trinta) dias, qualquer alteração havida nos respectivos
documentos societários, no quadro de empregados ou
na localização e número de suas oﬁcinas.
Art. 8º Será expedido documento padronizado e
numerado, comprobatório do registro da autorização de
funcionamento do desmanche, que deverá ﬁcar exposto
na sede do estabelecimento e em suas ﬁliais, em local
visível para o público, conforme regulamento.
CAPÍTULO III
Das operações
Art. 9º As empresas de desmanche somente
poderão comercializar peças de reposição ou sucata
previstas em regulamento.
Parágrafo unico. Os itens que possuam potencial lesivo ao meio ambiente, tais como ﬂuidos, gases,
baterias, pneus e catalisadores, entre outros, deverão
ser removidos dos veículos e manipulados de forma
criteriosa, observada a legislação e a regulamentação
pertinentes.
Art. 10. O veículo automotor terrestre somente
será considerado apto para desmontagem depois de
expedida a certidão de baixa de veículo, conforme
disposto no art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
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Parágrafo único. A empresa de desmanche terá
que emitir imediatamente a nota ﬁscal correspondente
à entrada do veículo adquirido.
Art. 11. Cumpridas as formalidades pertinentes
à certidão de baixa e à emissão da nota ﬁscal de entrada do veículo adquirido, a empresa de desmanche
terá até 15 (quinze) dias para desmontá-lo.
§ 1º A empresa de desmanche comunicará ao
órgão executivo de trânsito da unidade da federação
em que atuar, em até 24 (vinte e quatro) horas, a desmontagem de cada veículo automotor terrestre adquirido para os ﬁns estabelecidos nesta Lei.
§ 2º A empresa de desmanche deverá manter em
arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as certidões de
baixa dos veículos ali desmontados.
Art. 12. Realizada a desmontagem de veículo
automotor terrestre, a empresa de desmanche deverá, em até 3 (três) dias úteis cadastrar, no sistema de
controle de que trata o art. 16, as peças de reposição
que poderão ser comercializadas, informando sempre
o veículo automotor terrestre de sua procedência.
Parágrafo único. Somente poderá ser registrada
no sistema referido no art. 16 a peça de reposição que
tiver gravada a identiﬁcação do veículo do qual procede,
de maneira indelével e na forma do regulamento.
Art. 13. Somente poderá ser comercializada como
peça de reposição a parte do veículo que atenda aos
critérios previstos no § 1º do art. 2º desta Lei.
§ 1º Para que seja veriﬁcado o atendimento aos
critérios técnicos e legais de segurança, eﬁciência
e funcionalidade, as peças de reposição serão submetidas a avaliação funcional e inspeção visual, na
forma do regulamento, e terão garantia mínima de 90
(noventa) dias, sem prejuízo das normas de defesa
do consumidor.
§ 2º A sucata somente poderá ser vendida a empresas especializadas em reciclagem de matéria-prima
que observem a legislação ambiental em vigor.
§ 3º As peças que não puderem ser comercializadas sob qualquer uma das suas formas previstas
nesta Lei deverão ser descartadas, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias da demontagem do veículo automotor
terrestre do qual procedam, observada a legislação e a
regulamentação pertinentes, a ﬁm de se evitar comprometimento do meio ambiente ou da saúde pública.
Art. 14. E vedada a comercialização, por empresa de desmanche, de qualquer tipo de peça ou
agregado veicular em estado novo ou que possa, de
alguma forma, induzir o consumidor a erro quanto à
sua procedência.
Art. 15. A atividade dos estabelecimentos de
desmanche será ﬁscalizada e punida na forma do re-
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gulamento, observado o disposto no Capítulo V desta Lei.
CAPÍTULO IV
Do controle de desmanches
e da revenda de peças usadas
Art. 16. Será criado o Sistema Nacional de Controle de Desmanches e Revenda de Peças Usadas,
que consistirá em banco de dados sobre as atividades
das empresas disciplinadas por esta Lei e em cadastro
das peças de reposição ou sucata por elas comercializadas, na forma do regulamento.
CAPÍTULO V
Das Infrações e Sanções Administrativas
Art. 17. A empresa de desmanche que exercer
suas atividades em desacordo com o disposto nesta
Lei estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo da apuração de responsabilidade no âmbito civil
e criminal:
I – multa de 5 (cinco) salários-mínimos, para infrações de natureza leve;
II – multa de 20 (vinte) salários-mínimos, para
infrações de natureza grave; e
III – multa de 40 (quarenta) salários-mínimos e
cassação da autorização para funcionamento, para
infrações de natureza gravíssima.
Parágrafo único. A multa aplica-se em dobro em
caso de reincidência.
Art. 18. A reincidência em 3 (três) infrações leves
ou 2 (duas) graves acarretará a cassação da autorização para funcionamento.
Art. 19. Serão consideradas infrações de natureza
leve, por evento veriﬁcado:
I – a não emissão da nota ﬁscal de entrada de veículo automotor terrestre no prazo previsto nesta Lei;
II – a falta de comunicação ao órgão responsável
no prazo previsto nesta Lei, da realização de desmontagem de veículo automotor terrestre;
III – a venda de sucata a empresa não especializada em reciclagem de matéria-prima ou que não observe a legislação e a regulamentação pertinentes;
IV – a não observância do prazo para a desmontagem de qualquer veículo automotor terrestre que
venha a ser adquirido;
V – a não observância do prazo para o cadastro
de peças de reposição no sistema de controle de que
trata o art. 16 desta Lei;
VI – a inexistência de cadastro ou o cadastro deﬁciente, incompleto, incorreto ou irregular de peças de
reposição no sistema previsto no art. 16 desta Lei;
VII – o não cumprimento, no prazo previsto nesta
Lei, do disposto no art. 7º desta Lei.
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Art. 20. Serão consideradas infrações de natureza
grave, por evento veriﬁcado:
I – a infração ao art. 14 desta Lei;
II – a não observância das regras referentes à
instalação e ao funcionamento das empresas ou à manipulação ambiental de peças de reposição e sucata,
previstas nesta Lei.
Parágrafo único. A caracterização de infração descrita no inciso II deste artigo e sua punição na forma
desta Lei não eximem o infrator das demais penalidades aplicáveis nos termos da legislação vigente.
Art. 21. Serão consideradas infrações de natureza gravíssima:
I – a comercialização, como peça de reposição,
de parte de veículo automotor que não atenda aos
critérios previstos no § 1º do art. 2º;
II – a desmontagem de veículo automotor terrestre sem a devida emissão da nota ﬁscal de entrada ou
antes da expedição da certidão de baixa de veículo;
III – a comercialização de peça que não tenha
procedência legal nos casos citados nesta Lei.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 22. O art. 114 da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114. O veículo será identiﬁcado,
obrigatoriamente, por caracteres gravados no
chassi ou no monobloco, e reproduzido em
seus componentes e peças principais, conforme regulamentação do Contran.
§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identiﬁcar o
veículo e suas peças, seu fabricante e as suas
características, além do ano de fabricação, que
não poderá ser alterado.
.......................................
§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem
prévia permissão da autoridade executiva de
trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modiﬁcações da identiﬁcação de seu veículo e das
respectivas peças.” (NR)
Art. 23. O parágrafo único do art. 126 da Lei nº
9.503, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 126. ...............................................
Parágrafo único. A obrigação de que trata
este artigo é da companhia seguradora ou do
adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário
em caráter deﬁnitivo.” (NR)
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Art. 24. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.
Senado Federal, 6 de março de 2007. – Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro
....................................................................................
Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, órgãos
colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos
interpostos contra penalidades por eles impostas.
Parágrafo único. As Jari têm regimento próprio,
observado o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio
administrativo e ﬁnanceiro do órgão ou entidade junto
ao qual funcionem.
....................................................................................
Art. 114. O veículo será identiﬁcado obrigatoriamente por caracteres gravados no Chassi ou no
monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme
dispuser o Contran.
§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou
montador, de modo a identiﬁcar o veículo, seu fabricante
e as suas características, além do ano de fabricação,
que não poderá ser alterado.
§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de
trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação
de propriedade do veiculo, mantida a mesma identiﬁcação anterior, inclusive o ano de fabricação.
§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia
permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer,
ou ordenar que se faça, modiﬁcações da identiﬁcação
de seu veículo.
....................................................................................
Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável,
ou deﬁnitivamente desmontado, requerer a baixa do
registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,
sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo
chassi, de forma a manter o registro anterior.
Parágrafo único. A obrigação de que trata este
artigo é da companhia seguradora ou do adquirente
do veículo destinado à desmontagem, quando estes
sucederem ao proprietário.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2006
(nº 237/2007, naquela Casa)
(De autoria do Senador Cristovam Buarque)
Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, determinando às
instituições de ensino obrigatoriedade no
envio de informações escolares aos pais,
conviventes ou não com seus ﬁlhos.
EMENDA
Substitua-se, no inciso VII do caput do art. 12
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, constante do art. 1º do projeto, a expressão “na sua falta”
por “se for o caso”.
PROJETO ORIGINAI, APROVADO PELO SENADO
E ENCAMINHADO À CÂMARA PARA REVISÃO.
Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, determinando ás
instituições de ensino obrigatoriedade no
envio de informações escolares aos pais,
conviventes ou não com seus ﬁlhos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. .................................................
.......................................................................
VII – informar pai e mãe, conviventes ou
não com seus ﬁlhos, e, na sua falta, os responsáveis legais, sobre a freqüência e rendimento
dos alunos, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da escola;
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 2007. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases de
educação nacional.
....................................................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
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....................................................................................
VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre
a execução de sua proposta pedagógica.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – As matérias vão às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 2009
Altera o art. 244-A do Estatuto da
Criança e do Adolescente, para aumentar
a pena do crime de exploração sexual de
crianças ou adolescentes, nas hipóteses
que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 244-A. ...........................................
..............................................................
§ 3º Aplicam-se ao crime previsto neste
artigo as causas de aumento da pena de que
trata o § 2º do art. 240 desta Lei. (NR)”
Justiﬁcação
Recentemente, a Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 2008, alterou vários dispositivos do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Em relação ao art.
240, que trata do crime de produção de material pornográﬁco envolvendo criança e adolescente, a nova
lei previu três causas de aumento da pena, quando o
agente comete o crime: a) no exercício de cargo ou
função pública ou a pretexto de exercê-la; b) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade; ou c) prevalecendo-se de relações de
parentesco consangüíneo ou aﬁm até o terceiro grau,
ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador
da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha
autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.
Estamos convencidos de que, nas situações acima descritas, o aumento da pena deve alcançar, de
igual modo, o crime descrito no art. 244-A do ECA,
que reprime a submissão de criança ou adolescente
à prostituição ou exploração sexual.
Como se sabe, há muitos casos em que os próprios familiares consentem que a criança ou adolescen-
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te prostitua-se, para aumento da renda familiar. Assim,
aqueles que, em primeiro lugar, deveriam proteger o
menor, acabam se beneﬁciando da exploração sexual,
diretamente ou por intermédio de terceiros.
Não podemos tolerar mais tantos abusos sexuais
praticados por familiares no seio do lar, incluindo pais
e padrastos. O art. 226, II, do Código Penal já prevê o
aumento de metade da pena se o estupro ou atentado
violento ao pudor é praticado por ascendente, padrasto
ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor,
curador, preceptor ou empregador da vítima ou por
qualquer outro título tem autoridade sobre ela.
Da mesma forma, não podemos aceitar que os
pais entreguem seus ﬁlhos à prostituição, cedendo a
promessas e vantagens econômicas oferecidas por terceiros. A presente proposição legislativa, assim, busca
agravar a responsabilidade penal dos familiares que,
em vez de proteger, resolvem tirar algum proveito da
prostituição de crianças e adolescentes.
Com efeito, parece-nos razoável e proporcional
estender as causas de aumento da pena previstas no
§ 2º do art. 240 do ECA ao crime do art. 244-A.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2009. – Senadora
Marisa Serrano.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 149, DE 2009
Altera o art. 328 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), para dispor sobre a destinação
de veículos recolhidos pelos órgãos executivos de trânsito e não reclamados por
seus proprietários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 328. Os veículos recolhidos a depósito que não sejam reclamados por seus
proprietários no prazo de noventa dias serão
levados a leilão pelo órgão executivo de trânsito responsável pela apreensão, remoção ou
retenção.
§ 1º Com o valor apurado na venda serão
quitados os débitos incidentes sobre o veículo,
obedecida a seguinte ordem:
I – despesas com o leilão;
II – despesas de remoção e estada;
III – tributos;
IV – multas federais;
V – multas estaduais;
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VI – multas municipais;
VII – demais débitos.
§ 2º Restando saldo, este ﬁcará à disposição do proprietário do veículo pelo prazo
de cinco anos, após o qual será transferido,
em deﬁnitivo, para o fundo a que se refere o
parágrafo único do art. 320.
§ 3º Arrematado o veículo, todos os débitos serão desvinculados de seu prontuário.
§ 4º O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, ﬁcando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.
(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Código de Trânsito Brasileiro prevê diversas
situações em que veículos devem ser recolhidos a
depósitos, em decorrência de apreensão, remoção ou
retenção. Os veículos que não forem reclamados por
seus proprietários no prazo de noventa dias devem ser
vendidos em leilão e o valor arrecadado ser utilizado
para o pagamento de multas, tributos e encargos legais.
Se houver saldo restante, ele deve ser depositado à
conta do ex-proprietário (art. 328).
Em muitos casos, entretanto, o valor arrecadado
é insuﬁciente para o pagamento de todas as dívidas
pendentes sobre o veículo. A lei não estabelece uma
ordem de prioridade para essas dívidas, lacuna que
foi preenchida pela Resolução do Conselho Nacional
de Trânsito nº 178, de 2005. A precedência dada pela
Resolução aos tributos sobre os demais débitos retirou
dos órgãos responsáveis pelo leilão o incentivo para
realizá-lo, uma vez que poderão não ser ressarcidos
das despesas decorrentes.
Na hipótese de haver saldo em favor do ex-proprietário, nem o Código nem a Resolução prevêem
providências caso esses recursos não sejam reclamados.
A presente proposição visa a corrigir esses problemas, mediante a incorporação ao Código de Trânsito
de dispositivos destinados ao seu saneamento.
Assim, estabelece-se que as despesas decorrentes da remoção, estada e leilão do veículo terão precedência sobre as demais. Caso o valor arrecadado seja
insuﬁciente para o pagamento dos demais débitos, estes serão desvinculados do prontuário do veículo, que
será entregue ao arrematante livre de qualquer ônus.
Se houver saldo em favor do ex-proprietário que
não for reclamado no prazo de cinco anos, determina-
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se sua transferência para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2009. – Senadora
Marisa Serrano.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2009
Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, para regulamentar a propaganda de alimentos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º do Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos, renumerando-se os demais:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
VIII – Alimento com quantidade elevada
de açúcar: aquele que possui em sua composição uma quantidade igual ou superior a 15
g de açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml na
forma como está exposto à venda;
IX – Alimento com quantidade elevada de
gordura saturada: aquele que possui em sua
composição uma quantidade igual ou superior
a 5 g de gordura saturada por 100 g ou 2,5 g
por 100 ml na forma como está à venda;
X – Alimento com quantidade elevada
de gordura trans: aquele que possui em sua
composição uma quantidade igual ou superior
a 0,6 g para 100 g ou ml na forma como está
exposto à venda;
XI – Alimento com quantidade elevada de
sódio: aquele que possui em sua composição
uma quantidade igual ou superior a 400 mg
de sódio por 100 g ou ml na forma como está
exposto à venda;
XII – Bebidas com baixo teor nutricional:
os refrigerantes, refrescos artiﬁciais, bebidas
ou concentrados para o preparo de bebidas à
base de xarope de guaraná ou groselha, chá
mate e preto;
..................................................... (NR)”
Art. 2º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-A:
“CAPÍTULO III-A
Da Propaganda
Art. 23-A. A propaganda, a publicidade
e outras práticas semelhadas cujo objeto seja

ABRIL 2009

Abril de 2009

a divulgação ou promoção de alimentos ou
bebidas deverão:
I – explicitar o caráter comercial da mensagem, qualquer que seja a forma ou o meio
utilizado;
II – informar, de forma destacada e apropriada ao veículo de comunicação utilizado,
o valor energético do alimento e da bebida
apresentados.
Art. 23-B. Na propaganda a que se refere
o art. 23-A é vedado:
I – induzir o consumidor a erro quanto a
origem, natureza, composição e propriedades
do produto;
II – induzir o consumo exagerado;
III – desestimular, de qualquer forma,
o aleitamento materno exclusivo até os seis
meses de idade e complementar até os dois
anos de idade ou mais.
Art. 23-C. A propaganda, a publicidade
e outras práticas semelhadas cujo objeto seja
a divulgação ou promoção de alimentos com
quantidades elevadas de açúcar, de gordura
saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional deverão observar as seguintes determinações:
I – somente poderão ser veiculadas em
rádio ou televisão entre vinte e uma e seis
horas;
II – serão acompanhadas de mensagens
de advertência sobre os riscos associados ao
consumo excessivo desses alimentos;
III – não poderão sugerir, por meio do
uso de expressões ou de qualquer outra forma, que o alimento é saudável ou benéﬁco
para a saúde;
IV – não poderão ser direcionadas às
crianças e aos adolescentes, seja mediante
a utilização de imagens ou personagens associados a esses públicos-alvo, seja por meio
de sua vinculação a brindes, brinquedos, ﬁlmes, jogos eletrônicos ou por outros meios a
eles dirigidos;
V – não poderão ser veiculadas em instituições de ensino e em entidades públicas
ou privadas destinadas a fornecer cuidados
às crianças;
VI – não poderão ser veiculadas em materiais educativos ou lúdicos.
Parágrafo único. A autoridade sanitária
federal determinará o teor das mensagens de
advertência referidas no inciso II do caput.”
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Art. 3º O art. 23 do Decreto-Lei nº 986, de 21
de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 23. As disposições deste Capítulo
aplicam-se aos textos e às matérias de propaganda de alimentos e bebidas, qualquer
que seja o veículo utilizado para sua divulgação, observadas as disposições do Capítulo
III-A. (NR)”
Art. 4º Esta lei entra em vigor após cento e oitenta
dias de sua publicação.
Justiﬁcação
O Brasil, nas últimas décadas, vem experimentando de forma bastante acelerada mudanças nos
perﬁs demográﬁco, epidemiológico e nutricional. É o
que se tem denominado de transição demográﬁca,
epidemiológica e nutricional, em que se veriﬁca o envelhecimento da população, a mudança do perﬁl de
morbi-mortalidade – com o aumento expressivo de
doenças crônicas não-transmissíveis, como doenças
cardíacas, diabetes e câncer – e mudanças nos padrões alimentares da população, com o aumento da
prevalência da obesidade. Em parte, essas alterações
são decorrentes de um estilo de vida sedentário e do
consumo de dietas inadequadas.
Nesse contexto, uma das preocupações centrais
em termos sanitários é a promoção da alimentação
saudável. O direito à alimentação adequada deve ser
protegido mediante a adoção de medidas que visem à
prevenção de dietas desequilibradas, que podem levar
tanto à desnutrição quanto à obesidade.
Uma das tarefas destacadas em todo o mundo
enquanto ação indispensável dos Estados no sentido da
defesa do direito à alimentação saudável diz respeito à
regulação do marketing de alimentos. De acordo com a
pesquisadora e nutricionista Kaia Engesveen, embora
ainda não haja provas contundentes de que o marketing
de alimentos prejudiciais à saúde por si só contribui
para a obesidade e doenças não-transmissíveis, não
há qualquer dúvida de que ele afeta as escolhas das
pessoas e, assim, os padrões de consumo.
Pesquisa realizada pelo Observatório de Políticas
de Segurança Alimentar e Nutrição, da Universidade
de Brasília, intitulada Monitoramento de Propaganda
de Alimentos Visando à Prática da Alimentação Saudável, chegou a conclusões bastante preocupantes e
relevantes, que devem ser consideradas para efeito
da adoção de políticas públicas.
A pesquisa demonstrou que as propagandas de
alimentos ricos em gordura, açúcar e sal são as mais
presentes em alguns meios de comunicação: cerca de
71,6% do total de alimentos veiculados na televisão
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pertenciam aos grupos de fast food; guloseimas e sorvetes; refrigerantes e sucos artiﬁciais; salgadinhos de
pacote; biscoitos doce ou bolos. As crianças foram o
alvo preferencial da propaganda de alimentos: 44,1%
das peças publicitárias desse tipo, no período analisado, foram destinadas a esse público.
O Estado brasileiro, ao reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, adotou normas legais que visam a protegê-lo de abusos, inclusive em
relação à publicidade comercial. Tanto é assim que o
Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 – estabelece como direitos
básicos dos consumidores, in verbis:
Art. 6º ...................................................
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
II – a educação e divulgação sobre o
consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especiﬁcação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem;
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
..............................................................
O ordenamento jurídico vigente reconhece como
função do Estado a proteção à saúde das pessoas em
geral, e do consumidor, em particular. De acordo com
a Constituição Federal, a saúde é um direito social
(art. 6º), a ser garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação (art. 196).
A Constituição determina ainda que o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
(art. 5º, XXXII) e que compete à lei federal estabelecer
os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem ... da propaganda de
produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente (art. 220, § 3º, II).
Assim, a proposição que apresentamos busca
concretizar os preceitos constitucionais no tocante à
regulação da propaganda de alimentos e, particular-
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mente, aquela voltada para o público infantil, que é o
mais vulnerável e que constitui um dos alvos preferenciais dos agentes econômicos. Espelha-se na já
exitosa regulação da propaganda do tabaco, que tem
mostrado resultados positivos em termos de mudanças de comportamento em relação ao consumo desse produto.
Se a dieta é resultante de uma escolha individual,
não há dúvidas de que essa escolha é mediada pelo
grau de informação disponível sobre os alimentos que
serão consumidos. Em todo o mundo, é possível veriﬁcar uma tendência no sentido de uma ação reguladora do Estado em relação ao marketing de alimentos.
Diversos países já adotaram medidas semelhantes
às aqui propostas, como uma forma de proteger a
saúde pública.
Em nosso País, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) tem atuado de forma bastante contundente no sentido de garantir que os consumidores
tenham as informações necessárias para efetuarem
escolhas conscientes sobre os alimentos que irão
consumir. Isso é particularmente evidente no tocante
à rotulagem dos alimentos.
Quanto à propaganda, em 2006, a Diretoria Colegiada da Anvisa lançou a Consulta Pública nº 71,
relativa à proposta de Regulamento Técnico sobre
oferta, propaganda, publicidade, informação e a outras práticas correlatas cujo objeto seja a divulgação
ou promoção de alimentos com quantidades elevadas
de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de
sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, quaisquer que sejam as formas e meios de sua veiculação.
Em 2007, foi aberto novo prazo para recebimento de
críticas e sugestões. Foram centenas as manifestações
recebidas, a maioria favorável à regulamentação proposta, principalmente de entidades relacionadas com
a saúde e a defesa dos consumidores.
A presente proposição busca regulamentar de
forma mais abrangente a propaganda de alimentos, estabelecendo requisitos gerais a serem observados em
toda atividade de publicidade ou de marketing, como a
obrigatoriedade de divulgação do valor energético dos
alimentos. Além disso, recupera, em boa medida, as
principais determinações constantes da proposta de
regulamentação da Anvisa em relação aos alimentos
não-saudáveis – aqueles com elevadas quantidades
de açúcar, gordura saturada, gordura trans, sal e bebidas de baixo teor nutricional. As deﬁnições desses
alimentos adotadas na presente proposição correspondem ao estabelecido na proposta de regulamento da
Anvisa e são também as adotadas em normas legais
de outros países, como a do Reino Unido, instituída
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em 2006, por intermédio do Federal Ofﬁce of Communications (OFCOM).
Entendemos que a regulamentação via lei federal lhe confere legitimidade inquestionável, em face
do estabelecido no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.
Por uma questão de defesa da saúde pública e
pela necessidade de proteger a criança contra qualquer forma de exploração, apresentamos a presente
proposição. Esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação desta matéria, que irá
contribuir para a informação nutricional da população
e para o seu uso em benefício da saúde.
Sala das sessões, 17 de abril de 2009. – Senadora
Marisa Serrano.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Assuntos Sociais, cabendo à última a
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os projetos que acabam de ser lidos
vão à publicação e serão remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 56, DE 2009
(Mensagem nº 254/2009, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei do País em viagens oﬁciais a Trinidad e Tobago,
nos dias 17 a 19 de abril e à Argentina, nos dias 22
e 23 de abril.
Brasília, 14 de abril de 2009. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
Aviso nº 221 – C. Civil
Em 14 de abril de 2009
Assunto: Viagem presidencial
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretária Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do País em viagens oﬁciais
a Trinidad e Tobago, nos dias 17 a 19 de abril e à Argentina, nos dias 22 e 23 de abril.
Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A mensagem será juntada a Mensagem
nº 1, de 2009, e vai a publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) –Convido para fazer uso da palavra o
ilustre Senador João Durval, digno representante do
grande Estado da Bahia.
V. Exª dispõe do tempo que precisar para fazer
seu pronunciamento, Senador.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Geraldo Mesquita, Srªs e Srs. Senadores, a
história da evolução e da modernização dos portos brasileiros data de, pelo menos, dois séculos. A abertura
dos portos, decretada por D. João VI, em 1808, condensa até hoje a imagem simbólica da independência
econômica e política do Brasil, inaugurando os trilhos
de uma nova era. Não por acaso, o desmoronamento
do antigo regime colonial coincide com a corajosa decisão econômica do monarca português.
Podemos até detectar laivos do liberalismo econômico a prevalecer nas decisões da época, na busca
de um desenvolvimento autônomo, mas não menos
dissociado da ação do Estado. Isso se reﬂete na importância do apoio institucional e dos investimentos
públicos para o bom funcionamento dos mercados,
prudência que ainda se faz mister nos dias atuais,
sobretudo no setor portuário brasileiro. De igual valor
ético, o estímulo do comércio portuário à competição empresarial contribuiu, naquela ocasião, para a
contração dos monopólios, expandindo a massa da
riqueza nacional.
Com tal preâmbulo, Sr. Presidente, presto homenagem à história portuária brasileira para, com efeito,
abrir um debate sobre a operacionalidade de nossos
portos, vis-à-vis a reformulação utilitária de seu espaço urbano contemporâneo. Não é espanto para mais
ninguém o fato de que, já há algum tempo, os portos
das grandes capitais marítimas brasileiras têm sido
objeto de movimentada reestruturação.
Localizados em áreas atualmente muito próximas
dos centros metropolitanos, os complexos portuários
se dividem hoje em duas funções básicas dentro da
lógica das economias locais: de um lado, a tradicional
função logística do comércio marítimo, e, de outro, a
recente função logística para a exploração turística do
espaço historicamente ocupado.
Segundo o editor da primorosa publicação Abertura dos Portos – 200 Anos, Paulo Villa, a Bahia, agora, como no passado, não se curva às obstruções de
qualquer ordem e tem intensamente contribuído para
decisões e ações tão positivas quanto realizadoras na
esfera econômica.
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Nas memórias da refundação do Brasil, vale frisar
que, por ocasião da fuga da Coroa Portuguesa para
a América, a Família Real e toda sua comitiva tiveram
o privilégio de serem acolhidas em uma baía sob as
bênçãos de todos os santos. Como bem traduziu o editor acima mencionado, foi em terras, águas e portos
baianos que D. João VI pioneiramente transformava o
Brasil em metrópole, enquanto encolhia Portugal à sua
transitória e depreciada condição de colônia.
Todavia, Sr. Presidente, como se sabe, a operacionalidade do Porto de Salvador atravessa fase aguda
de estagnação, sobretudo por agora, desde a eclosão
da crise econômica global. Prova disso é que, no lugar
de negociações, o Órgão Gestor de Mão-de-Obra de
Salvador (Ogmosa) tem adotado medidas amargas
sobre as 14 operadoras que gravitam o setor portuário, na direção de exorbitantes aumentos da taxa de
contribuição mensal.
De acordo com a direção do órgão, a majoração
das contribuições mensais se justiﬁcaria pela alta correspondente dos custos ﬁxos necessários ao funcionamento das atividades portuárias. De fato, por conta
da crise ﬁnanceira, a queda de movimento nos portos
de Salvador e de Aratu inviabilizou a permanência do
modelo anterior, calcado nas contribuições variáveis,
que dependiam do volume de requisições de trabalhadores portuários avulsos.
Por trás de tudo, paira, na verdade, um problema
de outra ordem. Objeto de uma celeuma interminável,
o Porto de Salvador caiu na armadilha do debate eterno sobre sua continuidade operacional. Da perspectiva
desenvolvimentista, sem ele, a Bahia estará condenada ao atraso. No entanto, nas condições atuais, seu
funcionamento beira a precariedade e a deﬁciência.
Para superar as diﬁculdades, não há dúvida de que
investimentos devem ser destinados a obras fundamentais, de modo a permitir berços de atracação de
navios de grande porte. Lamentavelmente, o Porto da
Cidade Baixa, em Salvador, só consegue atender a
navios de até 12 metros de calado, considerados economicamente desinteressantes.
Segundo se sabe, o Governo Federal, em aliança
com o Governo Estadual, planeja promover licitação
para ampliar o sistema atual de atracação do Porto
de Salvador, viabilizando não somente o escoamento do que a economia baiana produz, mas também
proporcionando a realização do projeto Via Portuária.
Aliás, trata-se de um projeto gigantesco, inserido no
pacote mágico do PAC, que Salvador não via, há pelo
menos 30 anos.
Em tempo, sejamos francos – e isto é consensual na política baiana: sem o Via Portuária, o Porto de
Salvador assumirá de vez seu triste destino de obso-
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letismo absoluto. E isso, no contexto atual de intensos
ﬂuxos globais de objetos, pessoas e dinheiro, seria
inteiramente descabido.
Sr. Presidente, acontece que, com a crescente
participação da economia turística na composição
atual do Produto Interno da Bahia, a transformação
do Porto de Salvador em ponto de visitação pública –
digno mesmo de cartão postal – são favas contadas.
Envolvido numa nova condição funcional, em virtude
de sua localização em área eminentemente turística,
o porto se submeteria a uma séria de reformas, a primeira das quais destinada à retirada total dos velhos
e caducos armazéns, abrindo a vista da Cidade Baixa ao mar.
Com isso, a Avenida Contorno, em Salvador, ao
longo da qual inúmeros estabelecimentos comerciais
de alto gabarito desﬁlam seus bons serviços aos nossos turistas, ganhará – em seu trecho portuário – uma
paisagem mais coerente e adequada à sua moderna
estetização atual. Ao mudar drasticamente de imagem,
sem macular suas características arquitetônicas, o novo
ponto turístico se agrega à vocação natural da capital
baiana de valorizar o bom, o belo e o verdadeiro. E disso
a Prefeitura de Salvador está muito consciente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador
João Durval, queria participar do pronunciamento de
V. Exª.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Pois não,
com todo prazer.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador João
Durval, é muito oportuno. Foi justamente lá que começou a história dos portos. Como se desviou a caravana
de Portugal, nosso Dom João VI parou lá, enquanto a
mulher dele foi para o Rio de Janeiro. Isso serviu para
ele abrir os portos. A abertura dos portos foi lá. Tem
muita história. V. Exª está pleno de razão. V. Exª traduz
a grandeza deste Senado. Somos pais da Pátria. V. Exª
foi Prefeitinho lá da sua cidade natal, extraordinária.
Árvore boa dá bons frutos, tanto que é pai do extraordinário Prefeito hoje de Salvador, João Henrique. Estive
lá a convite do PMDB Jovem. Ganhei as eleições do
PMDB Jovem do Brasil, e me escolheram para representar o Senado da República, o Congresso, no início
da campanha do seu ﬁlho. Vi que ﬁgura. É como diz a
Bíblia: “árvore boa dá bons frutos”. É muito oportuno. E
aqui digo que temos de aprender. Está ali o Presidente
Sarney. Tive muita emoção. Fui agora ao cemitério e fui
ao túmulo de Alfonsín, que é no mesmo cemitério de
Eva Perón – a Recoleta. Lá, em Buenos Aires, aquela
cidade gigantesca, a Paris da América do Sul, que tem
toda essa história, existem três portos. Vão evoluindo.
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O La Boca se superou, e ﬁzeram o Porto Madero, que
hoje é ponto turístico com os melhores restaurantes, e
ainda há um mais moderno. Mas eu, como piauiense,
estou agradecido, por V. Exª entrar no tema e nessas
preocupações, porque no Piauí temos um problema.
Lá se iniciou um porto, Epitácio Pessoa, em 1912. Vai
fazer um século. Era Governador o Sr. Alberto Silva,
que o privatizou, deu para um empresário do Ceará. Era
Presidente da República o dinâmico Presidente José
Sarney, pessoa querida do Piauí, principalmente do
nosso litoral, que consentiu pelo apelo do Governador
Alberto Silva. Então, uma empresa inidônea, picareta
do Ceará levou. Muita gente diz “Mas o Mão Santa foi
Governador e não terminou o porto”, mas, quando fui
Governador, ele estava privatizado. Então, eu não podia. Tentei. Mas assumi que votei em Luiz Inácio, em
1994, e que votei no Governador do PT, porque via
perspectivas para o porto. Presidente Sarney, José
Auto de Abreu, que fez o Dia do Piauí e foi Deputado,
tem um verso que diz que “a morte é um naufrágio”.
Então, queria que fosse lá no litoral do Piauí. Faria um
esforço e voltaria à tona, para ver as luzes do Porto
de Luiz Correia. Quando me lembro... Aquele sonho
está parado. Esse Governador do PT se comprometeu
comigo que iria liberar, e coloquei todas as dotações
orçamentárias. Agora, tem de ser objetivo, porque, bem
ali no Ceará, já existem dois portos, e há um que é de
uma simplicidade. Então, mandei estudar: com US$
20 bilhões se faria um porto simpliﬁcado no Piauí, no
litoral, em Luiz Correia. Já botei nas minhas emendas,
há três anos, com o compromisso do Governador, que
é do PT, e do Presidente da República, e está lá parado. Aí, com essas embromações de que é o meio
ambiente... Quer dizer, é uma coisa sonhada desde
1912. Está parado. Eu faria uma advertência, porque
aqui somos pais da Pátria e temos a experiência. Fui
Prefeitinho, Luiz Inácio não foi; fui Governador, ele não
foi. E bastaria, para ele merecer o nosso respeito, o
seguinte: fazer um terminal de petróleo. Paracuru, uma
cidade a 100 quilômetros de Fortaleza – eu vi –, tem
um terminal de petróleo. Então, lá, o petróleo é mais
barato, a gasolina, o combustível para a indústria da
pesca. Camocim, por isso, tem mais pesca do que todo
o Piauí; tem dezenove rios, seis perenes, seis lagoas,
a 60 quilômetros de litoral. E lá temos a gasolina mais
cara do mundo. Presidente José Sarney, para chegar
ao litoral do Piauí, a gasolina vem de Fortaleza, vai
para Teresina e vem para Parnaíba; ou de São Luís,
do porto que V. Exª fez, um porto monumental, que
nos une à Holanda, com o maior cargueiro. A gasolina vem de lá, vai para Teresina e para o litoral. Então,
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acabou a competitividade da indústria da pesca. Nós
queríamos aproveitar para também, em nome do Piauí,
fazer um apelo. É uma obra simples. Só tem promessa, embromação, enganação. Para um modelo reduzido, simpliﬁcado, que começou por Epitácio Pessoa,
em 1912, com US$20 milhões eles fazem. Então, eu
queria aproveitar o discurso de V. Exª para fazer esse
apelo ao Presidente Luiz Inácio.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Agradeço-o,
profundamente sensibilizado, Senador Mão Santa,
pelo seu aparte.
Sr. Presidente, continuando, digo que, na realidade, a “repaginação” do porto como área turística nada
mais é do que uma etapa natural do processo histórico nacional de conversão de patrimônios urbanísticos
degradados em espaços sociais de convívio, lazer e
visitação pública. Nessa linha, o Porto de Recife, por
exemplo, serve de modelo bem-sucedido. Localizado
na área comercial do chamado Recife Antigo, sua revitalização acompanhou um processo de renovação
urbanística de todo o bairro ao seu redor, favorecendo uma integração turística bastante produtiva entre
interesse social e prosperidade econômica.
Mais especiﬁcamente, as atividades verdadeiramente ligadas a transporte de contêineres foram aos
poucos sendo transferidas para o Porto de Suape, localizado em área mais afastada do centro. Semelhante
processo de recauchutagem urbanística foi, na última
década, também registrado nos Portos de Santos e
do Rio de Janeiro.
Em suma, tudo se enquadra perfeitamente dentro da ordem política contemporânea de revalorização e revitalização da rica cultura arquitetônica do
Brasil, sem que se engessem seus movimentos em
molduras frias de museus a céu aberto. Nessa nova
concepção preservacionista, o patrimônio cultural brasileiro abandona a tese da inﬂexível mumiﬁcação da
memória nacional, em favor de uma ﬂexibilização não
somente interpretativa, mas também de apropriação
do bem histórico.
Por outro lado, consciente da premência de a
Bahia dispor de uma estrutura portuária à altura de seu
potencial econômico, a Prefeitura de Salvador planeja deslocar, por completo, as operações de atraque e
movimentação de carga e descarga marítimas para o
Porto de Aratu, localizado fora da área metropolitana.
Por estar situado numa faixa da orla longe da concentração demográﬁca e de ediﬁcações, Aratu dispõe de
espaço mais que suﬁciente para estender sua base
logística, com larga folga de extensão, para erguer
modernizantes estruturas portuárias. Nessa lógica,
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conjugam-se em harmonia dois serviços essenciais à
economia baiana: a do turismo e a de movimentação
e armazenamento de cargas marítimas.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de enfatizar minha simpatia e meu apoio à iniciativa política e
econômica de transformar o Porto de Salvador em área
prioritariamente turística, seguindo o modelo de outros
portos brasileiros. Sem que se desconsiderem seus serviços essencialmente vinculados ao comércio marítimo,
a solução mais viável consiste em transferir a maioria
das docas e armazéns para o Porto de Aratu.
Por ﬁm, visando adequar a economia baiana aos
novos tempos comerciais, nada mais apropriado do
que ampliar o patrimônio público de Salvador à exploração turística, aos confortáveis espaços de lazer da
visitação pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Durval,
o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Marisa Serrano, inscrita aqui.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria pedir autorização para falar aqui da
bancada, já que operei o joelho e ainda não tenho
condições de me manter de pé.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª tem a autorização da Mesa para falar sentada.
Aliás, é uma tradição desta Casa. Bernardo Pereira de
Vasconcelos também só falava sentado, porque não
tinha condições de falar de pé.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Mas
eu espero que na próxima semana, Sr. Presidente,
eu já esteja em condições de acompanhar os meus
companheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– São os votos também nossos, de que rapidamente
a senhora se recupere totalmente.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Sr. Presidente.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao que tudo
indica, já é um fato consumado que a crise econômica
mundial terá, em nosso País, um impacto relativamente
menor do que em outros países do mundo, principalmente Japão, Estados Unidos. Mas eu tenho certeza
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de que esse impacto também não vai ser nenhuma
marolinha.
Parte dessa, digamos, blindagem que conseguimos interpor entre nós e os efeitos mais nocivos da
crise se deve, sem sombra de dúvida, à natureza do
nosso sistema bancário e ﬁnanceiro.
As aplicações preferidas dos nossos banqueiros,
investidores eram, e continuam sendo, bem menos
voláteis do que as preferidas pela América do Norte
e pela Europa.
É importante destacar que hoje críticos ferrenhos
ao Programa de Estíulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o Proer,
lançado em novembro de 1995, ainda no primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, se
beneﬁciam e se vangloriam da estabilidade do nosso
sistema ﬁnanceiro.
Naquela época, o Proer teve como objetivo responder à nova realidade advinda do Plano Real e promover
o enxugamento do sistema ﬁnanceiro através de fusões
de bancos, bem como aquisições, reorganizações societárias e reestruturação de instituições ﬁnanceiras.
Porém, Sr. Presidente, quero acreditar que a
economia brasileira – não só em relação à crise, mas
como um todo – tem uma enorme dívida com nosso
setor produtivo.
Nossa indústria, nosso comércio, nosso agronegócio, nosso turismo, enﬁm, o setor produtivo brasileiro merece nossos mais efusivos cumprimentos pela
capacidade de trabalho e pelo empenho demonstrado
nos últimos anos.
Contra todas as diﬁculdades impostas pela excessiva carga tributária, pelo excesso de burocracia,
pela competição interna e externa, pelas diﬁculdades
de acesso às inovações tecnológicas – e aí ﬁco triste
com o corte que houve no nosso Ministério de Ciência
e Tecnologia; isso é vital para sairmos da crise – com
tudo isso, o empresariado brasileiro ainda consegue
se superar e manter um excelente nível de qualidade
e competitividade.
Em meio à onda recessiva que ataca as principais economias mundiais, o saldo comercial brasileiro
foi positivo em US$749 milhões na segunda semana
de abril.
Essa reação é fundamental para que a indústria
brasileira neutralize o quanto antes as pesadas perdas acumuladas nos últimos seis meses, que chegam
a R$25 bilhões, segundo o Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial.
Em fevereiro deste ano, segundo o IBGE, o valor real da folha de pagamento da indústria voltou a
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crescer, após quatro meses de quedas sucessivas, e
registrou alta de 1,9% tanto em relação a janeiro deste
ano quanto em relação a fevereiro de 2008.
Em relação ao turismo, o Congresso Nacional aprovou, em dezembro do ano passado, R$60 milhões no
Orçamento que se somarão aos recursos orçamentários
dos Estados e Municípios já reservados ao setor em cada
Unidade da Federação. Recentemente, desta tribuna, ﬁz
um discurso sobre o potencial turístico do País e em especial do meu Estado do Mato Grosso do Sul. Como todos
sabem, o turismo é uma das fontes de maior geração de
emprego e renda para um País. Alguns países da Europa
vivem quase que exclusivamente do turismo.
No agronegócio, embora o campo tenha cortado mais de 150 mil vagas de trabalho nos últimos seis
meses e as exportações do setor tenham registrado
queda de 9,4% no primeiro trimestre, nem todas as
notícias vindas da agropecuária são ruins.
Em resumo, o setor produtivo brasileiro vem absorvendo bem o impacto da crise econômica mundial
e é, sem dúvida, um dos grandes responsáveis pela
forma relativamente tranquila com que o Brasil tem
enfrentado esses tempos difíceis.
Srs. Senadores, no Estado de Mato Grosso do
Sul – para ﬁcarmos apenas em um exemplo relativo
ao Estado que eu tenho a honra de representar aqui
no Senado Federal –, o empresariado está mais ativo
do que nunca, o que tem beneﬁciado visivelmente a
economia da região, em que pese aos entraves nacionais a que já me referi aqui e aos entraves da economia estadual também, principalmente ligados à área
econômica e tributária.
No ﬁm do mês passado, eu recebi uma correspondência bastante signiﬁcativa a esse respeito. Chegou
a meu gabinete, Sr. Presidente, uma do Sr. Máximo
Pacheco, presidente executivo da empresa International Paper do Brasil.
A International Paper, para quem não sabe, é uma
multinacional norte-americana com mais de um século
de existência e que iniciou suas operações no Brasil
há 50 anos, com a aquisição de fábricas de papel que
já existiam no País – estratégia, aliás, que a International Paper sempre adotou em relação à expansão
de suas ﬁliais em todo o mundo.
Isso mudou com a construção da fábrica da empresa em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tratase, Sr. Presidente, da primeira fábrica da International
Paper que ela constrói fora dos Estados Unidos desde
1898. Então, quase um século, é a primeira vez que
ela constrói uma nova fábrica.
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E eu recebi as primeiras resmas de papel A4 que a
empresa de Três Lagoas começou agora a produzir.
Além desse ineditismo que marca sua constituição, a fábrica de Três Lagoas é a unidade mais moderna
da International Paper no mundo, com capacidade para
produção de 200 mil toneladas de papel por ano.
Tive a honra de receber, como disse, o resultado da primeira produção da International Paper em
Três Lagoas.
Mais do que um simples conjunto de folhas em
branco, acredito que essa resma tem signiﬁcado muito
maior. Ela representa, antes de tudo, a conﬁança de
uma grande multinacional, uma das 100 maiores empresas do mundo, na força da economia brasileira e na
capacidade de trabalho de seu povo, especialmente
do povo sul-mato-grossense.
Foram investidos, na construção da fábrica de
Três Lagoas, cerca de US$300 milhões – um aporte
espetacular para a economia do meu Estado.
A fábrica gerou mais de 230 empregos diretos e
100 empregos indiretos, pelo menos. Sua construção,
por sua vez, gerou mais de dez mil empregos diretos
e a mesma quantidade de indiretos.
O pleno funcionamento da unidade de Três Lagos
da International Paper deve representar um aumento de
300% no PIB do Município, de 13% no PIB do Estado do
Mato Grosso do Sul e de 0,15% no PIB brasileiro.
Na esteira da construção da nova fábrica, no mínimo 15 grandes e médias empresas devem instalar-se
na região no curto prazo, prestando serviços relacionados à fábrica e gerando mais emprego e mais renda
para Três Lagoas e para os Municípios vizinhos.
Isso sem mencionar as dezenas de empresas
que serão beneﬁciadas por prestarem serviços e fornecerem produtos à International Paper e às empresas relacionadas.
Em suma, Srs. Senadores, usei o exemplo da nova
fábrica da International Paper como um modelo do que
eu reputo como o espírito empreendedor do brasileiro
e da força da nossa economia, que é capaz de, cada
vez mais, atrair negócios como esse. Aliás, Três Lagoas, que ﬁca na beira do Rio Paraná, na divisa com São
Paulo, cidade do nosso querido e saudoso Senador
Ramez Tebet, está se industrializando com rapidez e
se tornando uma cidade extremamente atraente para
uma diversidade enorme de negócios.
São iniciativas assim, Sr. Presidente, que reaﬁrmam a força do nosso setor produtivo e renovam a
nossa esperança e a nossa conﬁança na capacidade
empreendedora de nosso empresariado. Eu ﬁco aqui
imaginando do que seríamos capazes caso uma po-
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lítica nacional que efetivamente incentivasse o empreendedorismo fosse levada a cabo no Brasil – com
simpliﬁcação da burocracia, com redução da carga
tributária, com estímulo ao crédito, entre outras maneiras similares.
Não é só incentivando áreas pontuais, sem um
programa global para o setor produtivo que conseguiremos atravessar essa crise, mas principalmente
sobreviver após ela num mundo ﬁnanceiro que ainda
não sabemos bem como será.
Assim, para gerar riquezas, emprego e renda, é
necessário que todos nós incentivemos os empreendedores do País, grandes ou pequenos, das grandes
cidades ou dos pequenos Municípios, para que a população brasileira tenha oportunidades para crescer
e veja perspectivas reais para o futuro.
Sr. Presidente, eu quis fazer este discurso de hoje
principalmente para dizer ao povo da minha terra, especialmente de Três Lagoas, que V. Exª conhece – esteve
lá num dia em que eu estava também muito triste pela
morte do Senador Ramez Tebet; era a terra querida
dele, ele lutou tanto por Três Lagoas –, para dizer que
Três Lagoas hoje é o nosso portal do desenvolvimento. É a cidade de Mato Grosso do Sul que mais se industrializa. E só a construção dessa empresa em Três
Lagoas e das inúmeras empresas que estão chegando
lá nos dá a certeza de que o povo sul-mato-grossense
terá dias melhores.
Quero dizer que não é só na indústria, como eu
disse aqui, mas o meu Estado cresce no turismo, na
agricultura e no agronegócio, que é a base fundamental da economia do meu Estado. Mas é um Estado que
olha para o futuro, mesmo que, e apesar de que, o Governo brasileiro tenha se voltado muito para o Atlântico,
para as grandes cidades, que ﬁcam sempre ao lado
do nosso mar, do nosso oceano, do nosso litoral, e às
vezes se esquecido dos nossos Estados que estão lá
na fronteira garantindo a nossa soberania nacional,
garantindo a vida de milhões de pessoas que estão
aí, mais de três milhões de pessoas que moram nas
cidades que fazem divisas com países.
E ontem eu estava dando uma entrevista em que
dizia que raramente o povo brasileiro sabe que nós
temos dez Municípios brasileiros que são bifronteiriços, dez Municípios que não fazem fronteira só com
um país, mas fazem fronteira com dois países. E o senhor imagina, Sr. Presidente, quais são os problemas
advindos de um Município que tem fronteira com um
país que tem uma forma de ver o mundo, um governo
que tem uma linguagem diferente, leis diferentes, que
age de forma diferente, e a metade do seu Município
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– que é outro – e faz fronteira com outro país, com
outras idéias e outras formas de viver.
Isso não e fácil. É difícil, mas eu tenho certeza
de que o meu Estado, Mato Grosso do Sul, sendo um
Estado fronteiriço – eu que vim lá da fronteira... Tudo
isso que eu coloquei hoje aqui sobre Três Lagoas é
justamente para mandar um abraço enorme a todos
aqueles que trabalham na indústria, no agronegócio,
no turismo, no comércio e que fazem o crescimento
deste nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Mão Santa, nosso
ilustre representante do Estado do Piauí, que dá uma
grande colaboração a esta Casa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente
José Sarney, que preside esta reunião de sexta-feira,
17 de abril do ano de 2009, parlamentares, brasileiras
e brasileiros aqui presentes e que nos assistem pelo
sistema de comunicação do Senado.
Presidente José Sarney, eu e o Brasil temos
aprendido muito com V. Exª. Hoje, faço – Deus me
permitiu – o milésimo pronunciamento nesta tribuna.
Senadora Marisa, nesta tribuna tombou aquele que
muito me ajudou a entrar na política, um médico, exGovernador do Estado, rotaryano, cirurgião como eu:
Dirceu Mendes Arcoverde.
Presidente Sarney, V. Exª interpreta as coisas e
diz que Deus as encaminha. Nunca desejei, nunca quis,
nunca pensei em ser Deputado Estadual no Piauí. Eu
queria ser prefeitinho da minha Parnaíba, que V. Exª
conhece, adora e por quem é adorado. Meu mundo era
estar nos braços de Adalgisa, parnaibana. Formei-me
em Fortaleza, no Rio de Janeiro ﬁz pós-graduação e,
em Buenos Aires, comprava livros espanhóis na livraria El Ateneu – havia poucos livros brasileiros. Tenho
quarenta e dois anos de médico. Sobre Parnaíba, eu
diria como Sêneca, como eu ouvi V. Exª falar de Pinheiro, no Maranhão. O Sêneca e o Sarney me ensinaram
a amar a terra natal. O Sêneca, ﬁlósofo que educou
tantos reis e sábios, não era nem de Atenas nem de
Esparta, era de uma cidade pequena, e ele dizia: “Não
é uma cidade pequena, é a minha cidade”.
Então, o meu mundo era aquilo, e eu queria ser
prefeito de Parnaíba. Fortaleza, Rio – cada ano eu ia
me atualizar – e Buenos Aires, para onde ia com a
minha Adalgisa. Em Teresina, não estava...
Mas este homem, Dirceu Arcoverde, precisou
ser Senador da República – Sarney, é o destino –, e
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era contra Alberto Silva. E Alberto Silva foi uma ﬁgura
muito dinâmica, muito carismática, muito forte, foi um
prefeito extraordinário. De repente, o Dirceu apelou:
“Mão Santa, eu estou é lascado!” Foi. Eu era amigo
dele, era cirurgião. O senhor sabe como é.
Em Parnaíba, que é o segundo colégio eleitoral, não teria nada. Só tinha uma emissora, e era dos
Silva. Empresário muito distinto, deu o poder político
ao Dr. Lauro Correa – essas forças que o político tem,
essas nomeações, os DAS. Eu era amigo dele, mas
não sabia nem o que era DAS, não queria um DAS,
eu queria era operar na Santa Casa de Misericórdia
de Parnaíba, esse era o meu desejo.
Sarney, eu recebi convite para vir para o hospital
do Ipase aqui. O cirurgião era até do Estado do Maranhão, Serrão. Insistiu. Recebi convites para dirigir
Petrolina, para ﬁcar em Fortaleza, mas eu fui porque
quis. Eu não sei, nunca soube o que é desemprego,
era ﬁla de convites de emprego. Eu comecei a saber
quando entrei na política.
Sarney, nós fomos unidos muito antes: meu pai é
maranhense, o pai de Adalgisa é maranhense.
Eu sei que outro dia fui entrevistado pelo CQC,
Sarney. Eles queriam bater em V. Exª. Quando eu vinha
de lá para cá, obediente à nossa encantadora Secretária Executiva, Cláudia Lyra, para, às 14h, conforme
determinação de V. Exª, iniciar a sessão, fui chamado por eles. Olhei e vim andando, mas eles disseram
logo: “O Presidente Sarney aí só é de governo, só foi
de governo a vida toda”. Eu disse: “Não, vocês estão
enganados, meninos. Essa televisão aí é fraquinha,
é pequenininha a televisão. Ele enfrentou os Diários
Associados de Assis Chateaubriand”.
Deus me permitiu estar lá, assistir àquela página vergonhosa da nossa democracia. Renunciou todo
mundo a mando de Governador, de PSD, bateu uma
eleição... Hoje não há carnaval fora de época? Pois lá
era eleição fora de época. Eu era menino e não entendia aquilo. Mas o Sarney votou contra Assis Chateaubriand, contra as forças do governo e os Diários
Associados. Eu quero dizer algo a este Brasil, quero
testemunhar o que vi.
Olha, de repente, chega a São Luís do Maranhão
um avião cheio de propaganda de Assis Chateaubriand.
A juventude, então, queria sabotar o plano, mas não
tinha recursos. O Sarney conseguiu um caminhão para
ir lá e, com a juventude, pegaram, reagiram. E votou
numa mulher, numa professora – não sei o nome. Então, ele teve coragem de combater os Diários Associados, que eram muito fortes. Há até um livro sobre
o rei Chatô. Quem foi à Inglaterra viu, na embaixada,
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como todo mundo se curvava a Assis Chateaubriand.
O Sarney não se curvou. E ele foi, e foi.
Aí disseram: “mas isso e aquilo...” Eu disse: “você
está por fora. Ele era lá da banda”. “Ele tinha banda de
música?”. “Moço, você tem que estudar história. O maior
oposicionista foi uma tal de UDN, de Carlos Lacerda”. E
ele era dela. Eu não sei o que ele tocava, mas ele era da
oposição lá, era dessa tal banda. Como hoje existem “os
autênticos” do PMDB, havia um grupo que era chamado
de “banda”, tinha esse negócio da banda de música.
Aí, esperto, eu fui entrando, não parei, viu, Sarney? Eu disse: “A Cláudia Lyra está ali, moço. Eu tenho
que começar a sessão” – para não parar. Aí, quando
adentrava o plenário, ouvi: “Mas ele está velho, está
ali e não sai. É todo o tempo no governo”.
Eu disse: “olha, mais velho do que ele, estava
ali o Rui Barbosa. E todo mundo passou – foram 32
anos – e todo mundo é agradecido. Ninguém fez mais
pela democracia do que Rui Barbosa”. Então, isso é o
Presidente Sarney.
Mas, Presidente Sarney, sem querer, V. Exª é
responsável por este meu milésimo discurso. Vou dizer como, Marisa.
Foi dura a vida do Sarney. Eu, muito novo, já o
admirava. Depois, de branquinho, também. Olha, ele
andava nas canoas, Heráclito, daquele delta, buscando
voto nos Araioses, na Tutóia. Talvez ele não se lembre,
mas, uma vez, ele estava jantando na beira-rio, no Cabaninha, aí eu me aproximei e conversamos. Ele era
um pouco mais novo – parecia o Clark Gable –, e eu,
aprendendo ali. Mas ele enfrentou as águas do delta
do rio para buscar voto. Mas, Sarney, o destino é surpreendente. Eu não sou Mão Santa não, mas foi lá no
Maranhão que começou esse negócio, esse apelido.
Marisa, médico da Santa Casa, vim bem formado
mesmo. Minha família me deu todas condições. Não
é mérito meu não, é da minha família. Não me faltou
livro, ﬁz estágio onde quis, aprendi mesmo. O diretor
era maranhense. Aliás, o Maranhão tem de prestar
uma homenagem a Cândido Almeida Athaíde. Ele, de
repente, fora convidado para Barro Duro, Tutóia, Sarney, para ser patrono de um posto do Funrural.
Hoje, ﬁco pensando se ele pensou que eu fosse
representá-lo. Eu ﬁco assim pensando. Dr. Cândido, experiente. Olha, ele que trouxe ao mundo Reis Velloso;
foi o parteiro de João Paulo dos Reis Velloso, que há
poucos dias esteve com V. Exª. Então, eu ﬁco a imaginar:
meu pai era maranhense, Dr. Cândido. Ele pediu que
eu o representasse em Barro Duro. E ﬁco imaginando
por que, Senadora Marisa Serrano, ele andava em um
teco-teco bem pequeno, daqueles que havia lá.
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E ao Delta, eu, recém-chegado do Rio de Janeiro,
graduado, fui com o anestesista, Dr. Joaquim Narciso,
com uma freira e um pastor. O Maranhão é agradável:
Barro Duro. Olha, naquele tempo de fartura, comia-se,
bebia, Sarney. Quatro horas da tarde, o dono disse:
acabou; vamos para a inauguração. Fui, e ﬁquei até
chateado. Eu era novo, Geraldo Mesquita, suspenderam
a cerveja. Eu fui, Sarney, mas no Maranhão a turma
discursa mais do que no Piauí. Era discurso de Presidente de Câmara, de vereador, de deputado e não
sei quem de sindicato, e eu ali. Aí foi falar o presidente
do sindicato, e eu estava representando o patrono do
posto do Funrural, em Barro Duro, na Tutóia.
O Presidente olhou para mim – sabia o nome,
sabia o nome do Dr. Cândido – e disse: “E esse doutor? Doutor das mãos santas que me operou e eu estou aqui?” Eu nem sabia que tinha operado o homem.
Naquele tempo, Sarney, chegavam na rede, na canoa,
nos ombros, na Santa Casa, e os motoristas deixavam
o doente no balanço da minha casa.
Eu acordava, botava e levava para a Santa Casa.
Ele tinha sido um desses, com uma hérnia estrangulada, eu tirei um metro de intestino.
E ali estava o anestesista, mais inteligente do
que eu, mais competente, Joaquim Narciso – está no
céu. Quando eu voltei, havia muitas enfermeiras, porque o Dr. Cândido pegava aquelas moradoras da Tutóia, conterrâneas dele, e levava para a Santa Casa,
Sarney, e vestia de branco para dar oportunidade de
elas estudarem num meio maior. E as irmãs diziam aos
pobres: “Não, o Dr. Cândido está cansado, está velho.
Quem vai lhe operar é o doutor das mãos santas, um
novo.” Ficava só nessa brincadeira.
Aí, entramos na política. Perdi um bocado de votos
para ser deputado estadual. Fui o segundo mais votado,
da primeira vez. Dessa vez que o Dirceu me convidou
para ajudá-lo, foram anuladas porque não valia apelido.
Aí, eu passei para o quarto. Mas aí o Presidente Sarney
criou uma lei – olha aí –, segundo a qual apelido valia.
Não foi V. Exª? Sarney não é o nome dele não.
O meu mais honroso nome, Marisa, é quando
me chamavam Chico do Joaiz. Olha o Chico do Joaiz!
O Chico do Joaiz era o meu pai, maranhense, irmão
do Jaime, seu eleitor, da Anica, Ana Maria, sua aluna,
fervorosa do Direito. Então, eu era o Chico do Joaiz, o
senhor era o Zé do Sarney. O pai dele que era Sarney.
Mas eu sei que ele fez essa lei e, daí por diante, eu
também fui beneﬁciado. E, naquele tempo, não tinha
essa máquina, eram três nomes: Dr. Francisco, só os
que me conheciam na cidade; o nome da família “Moraes Souza”; e o terceiro, Mão Santa e o povo.
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Às vezes, Sarney, aparecia voto lá no Maranhão
porque eu operava e pedia para Mão Santa. No Ceará,
ali no chavão. Essa é a história.
Mas o que tem aqui a ver aqui com mil discursos.
V. Exª escreve livros, é internacional. Gosto mais do
Saraminda. Mas tem quem goste do Os Marimbondos
de Fogo, de O Velho e o Mar, as poesias, mas Saraminda, para mim, é o melhor. Para mim.
Heráclito, você já leu Saraminda?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Olha, olha,
o bicho é androgênico.
Sarney ainda não conseguiu fazer um ﬁlme de
Saraminda, não. Mas fez um artigo, ele que tem uma
coluna semanal, de vez em quando eu leio...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª leu
Os Marimbondos de Fogo?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ainda não.
Vai ser a fama.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Empate.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Empate.
Também empate a nossa admiração pelo Presidente Sarney.
Então, Sarney escreveu um artigo – ele acordou
de madrugada, foi na sua biblioteca e começou a ver
oradores do Senado da República, rememorou os
grandes oradores, os grandes, fez sua interpretação
sobre os grandes oradores: Rui Barbosa, Carlos Lacerda, Afonso Arinos. Lembra-se do Afonso Arinos: “Será
mentira a viúva? Será mentira o órfão? Será mentira o
mar de lama?” Olha como é forte esta tribuna! Getúlio
desistiu da vida. Após esse discurso...
Mas o Sarney disse: “Hoje o Senado vive pela
coragem, pelo estoicismo e pela vibração dos pronunciamentos de Mão Santa.”
Sarney, aquilo me deu entusiasmo. Talvez V. Exª
não se lembre. O senhor terminou isso.
Então aí vão... Mas o milésimo...
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Um aparte, Senador?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu vi o Pelé
fazer mil gols. Eu acho isso muito mais importante do
que o futebol. Ele ofereceu às crianças. Que beleza!
Outro dia o Romário ofereceu às crianças.
E este aqui eu também tinha que oferecer a alguém. Deus escreve certo por linhas tortas. Este é o
melhor Senado da República do Brasil em 183 anos.
Interessante que ontem eu dizia aqui, Sarney:
66 anos de vergonha, de dignidade, de trabalho, de
caridade, de vitórias, de lutas, de sofrimento. E chegamos aqui para perder a vergonha, para sermos des-
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moralizados como querem nos desmoralizar. Nunca
houve na história um Senado como o nosso. A mim e
a cada um... Podem fazer uma CPI na minha cidade,
no meu Estado, que eu governei, e aqui... Nós somos
vidas limpas. Se Cícero dizia “o Senado e o povo de
Roma”, eu posso dizer, nós podemos dizer, “o Senado
e o povo do Brasil”, que nós representamos.
E eu vou dar um conselho de como é que se chega
aqui. Eu cheguei de maneira simples, com a minha crença
em Deus, no amor, no estudo e no trabalho. Estudando
e trabalhando, estou aqui. É esse o caminho.
Com o aparte a Profª Marisa.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada.
Senador Mão Santa, quero primeiramente parabenizálo pelos mil discursos que V. Exª celebra hoje. Isso não é
fácil. V. Exª tem dado a este País a idéia de uma pessoa
culta que é V. Exª. E V. Exª lê muito, é difícil não o vermos
lendo um livro. V. Exª tem uma memória prodigiosa e,
principalmente, tem coragem de estar sempre na tribuna
conversando com a população, não só do seu querido
Piauí como também do povo brasileiro. Quando V. Exª fala
da sua cidade Parnaíba, é como Fernando Pessoa cantando o córrego da aldeia dele, que era tão importante,
porque era da aldeia dele. Não importava os grandes, a
Europa, América, Tejo, Lisboa, não importava. Importava a sua aldeia. E ﬁco muito feliz, porque o Brasil inteiro
reverencia V. Exª, pela força, pela coragem, pela luta,
pelo seu Estado. Sei que V. Exª fez um discurso, ontem
ou anteontem, não me lembro, preocupado com o baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Piauí.
Mas tenho certeza, Senador Mão Santa, que o povo da
sua terra o reconhece., sabe o quanto V. Exª trabalhou,
o quanto V. Exª fez para que o Piauí não fosse um Estado que desse a preocupação que está dando a todos os
brasileiros, que fosse um Estado que pudesse oferecer a
todos os seus habitantes de lá uma vida mais digna, uma
vida melhor. V. Exª tem feito isso a vida toda. E diz aqui
como V. Exª começou e por que V. Exª tem essa alcunha
de Mão Santa. Porque estava junto do povo, ajudando
o povo, trabalhando ao lado, enﬁm, estendendo a mão
para o povo que tanto ama. Portanto, quero parabenizálo. Dizer que os mil discursos que V. Exª fez deve, hoje,
ser motivo de alegria e de orgulho para todos nós. E que
Deus continue iluminando-o para que V. Exª continue aqui
nos dando as aulas não só de história, de ﬁlosoﬁa, mas
principalmente de qualidade de vida e de vida que V. Ex
tem dado para todos nós. Parabéns.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª enriquece o nosso pronunciamento. E V. Exª representa
as professoras do Brasil, que ninguém mais do que eu
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admiro. Todos os dias eu durmo abraçado com a minha
professora Adalgisa. Ela é professora.
Ó Sarney, a Folha de S.Paulo é enriquecida com
a coluna de V. Exª. Até isso ela comentou, atentai:
O loquaz Mão Santa (PMDB – PI), fará hoje o
seu milésimo discurso na tribuna do Senado. O feito
histórico do peemedebista ‘não contabiliza os apartes
em relação aos seus pares’. Para a data especial, ele
preparou uma homenagem ao colega Pedro Simon
(PMDB – RS), a ser proferida em forma de decálogo.
Então, o Pelé eu vi, no Maracanã. Ele oferecia
às criancinhas. Que beleza, Geraldo Mesquita! O Romário, a crianças deﬁcientes. Que sensibilidade! E eu,
ao Pedro Simon. Justamente quando se quer atacar
este Senado, surgem ﬁguras como Pedro Simon, que
não esperava isso.
Mas eu queria mesmo, a minha intenção era oferecer essa oportunidade que eu tive de convivência
com homens ilustres que nos formaram. Eu vim do
Piauí, onde aprendi a grandeza de Senadores, como
Petrônio Portella. Sarney, eu estava do lado de Petrônio Portella quando fecharam este Congresso. Isso é
forte, meninos que querem atirar pedras; jornalistas
incautos que querem acabar com esta instituição, que
Eduardo Gomes sonhou e pregou, ele que combateu
a ditadura. Eduardo Gomes disse: “O preço da liberdade democrática é a eterna vigilância”. Nós somos
essa eterna vigilância.
Se este valoroso Senado não existisse, nós seríamos hoje a cópia de Cuba; da Venezuela do Chávez;
do Equador do Correa; da Bolívia do Morales; do Paraguai do Lugo; e da Nicarágua. Se este País permanece na democracia é porque aqui nós entendemos
disso. Se este País não deixou um partido só dominar
o Poder Executivo, cujo Presidente da República, sem
culpa, nem a Constituição – mas ela foi feita para que
o Presidente tivesse um mandato – já nomeou sete de
onze e vai nomear mais dois...
Não poderia o PT... O PT! Entendemos nós – e
esta campanha foi iniciada por Geraldo Mesquita e por
mim – que na democracia tem que haver o equilíbrio. Não
poderíamos entregar esta Casa ao PT, para salvaguardar a divisão, a equipotência e a democracia. Daí fomos
buscar este nome, este nome que é mais do que PMDB,
este nome que transitou como Moisés atravessou o Mar
Vermelho no momento mais difícil da democracia.
Eu vi, minha gente, o país-irmão, a nossa segunda pátria, a Argentina, chorar a morte de Alfonsín.
Esse é o pai da pátria, eu vi isso no cemitério. O Sarney foi isso aqui na transição democrática. Tancredo
se imolou. Deus designou o Presidente Sarney, e nós
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vivemos uma democracia. Então convencemos, eu e
Geraldo Mesquita, que este seria o melhor momento
desta história. E nós estamos vivendo.
E eu queria dizer que queria o privilégio que tive de
conviver com Petrônio Portella, que presidiu esta Casa
com grandeza. Eu estava do lado de Petrônio Portella,
Heráclito Fortes, quando fecharam o Senado da República. E a imprensa, que foi liderada por um piauiense,
Carlos Castello Branco, foi a Petrônio para saber o que
signiﬁcava isso. Geraldo Mesquita, eu estava ao lado dele.
Petrônio só disse uma frase: “Este é o dia mais triste da
minha vida”. Eu aprendi ali que autoridade é moral, Sarney, autoridade é moral, autoridade é moral. “Este é o dia
mais triste da minha vida”. Aquilo saiu, ecoou, chegou
aos generais que governavam, e eles mandaram abrir
este Congresso, e nós estamos aqui, representando essa
história e essa democracia.
Ontem, na reunião da Mesa Diretora – e aqui
se trabalha muito e muito, não tem esse negócio aí...
Ontem, quando eu vou saindo – olha aí, Presidente
Sarney –, uma jornalista da televisão: “E você acha
certo você poder viajar com a sua mulher?”. Eu digo:
“Olha, eu acho. Eu achava errado se eu fosse levar
as mulheres dos outros, mas levar a minha?!” E os
ﬁlhos?... A ignorância é audaciosa. Os ﬁlhos, Sarney.
Deus, Deus, Deus, pegou o Filho Dele, não desgarrou,
botou-O numa família. Então, esse é o signiﬁcado que
este mundo precisa valorizar, essa instituição divina
de Deus. Deus não botou aí Jesus desgarrado, não,
mas numa família, Jesus, Maria e José, sagrada. Vocês querem é acabar com a família?!.
Ora, eu já viajei... Olha, quando eu fui prefeitinho
– e por isso estou aqui, eu sou o pai da Pátria.
Ô Romero, eu Prefeitinho, ganhei uma viagem –
Parnaíba tem duas multinacionais – patrocinada pela
Merck, da Alemanha, de medicamento, e pela Cobrasil, de Vic, Barcelona.
Aí, honrado como somos, quer dizer, a gente tem
vergonha, tenho 66 anos – ó jornalista –, e aqui vamos
perder a vergonha. De um hora para outra, querem fazer a gente de bandido, de salteador. A gente chegou
aqui muito julgado, muito avaliado, muito analisado. Se
candidatem a Senador da República. Eu faço o convite. Eu sei que essa daí...Tive oposição, Presidente
Sarney. Hoje é meu amigo, é médico, Dr. Ariosto, mas
era oposicionista, dos Silva. Aí eu fui, olhei lá, nunca
tinha ido um Prefeito de Parnaíba para o exterior. Eu
fui convidado. Achei que devia ir. Perguntei ao Dr. Cândido Athayde, mais velho, meu conselheiro: “Vá. Se lhe
convidaram, só têm lhe oferecido”.
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Aí fui. Sarney, não tinha nem diária. Tem o espírito
da lei, o bom senso. Não existia diária na Prefeitura de
Parnaíba para o exterior. A gente sabe que esse dólar
sempre foi pesado, sempre foi complicado, foi até mais
do que hoje. Aí, Sarney, olhei no bom senso, e perguntei:
“Qual é a maior diária?” Naquele tempo era São Paulo
e Rio de Janeiro. Teresina era mais barato.
Eu disse: “Pois me dê aí, vinte diárias. Para D.
Adalgisa também”. Ela era do Serviço Social. Vinte
dias. Aí quando eu cheguei, a Câmara estava no maior
alvoroço, me chamou lá, o Ariosto: “Levou a mulher.”
E eu disse: “Ora, rapaz, isto aqui é em dólar. Vocês
queriam que eu fosse dormir com a Adalgisa debaixo
da ponte, naquele frio doido da Europa. Você já foi à
Alemanha? Isto não dá”. Agora, feio seria se eu tivesse
levado a mulher dos outros; levei a minha.
Então, este é o Senado de ontem: família. Família é algo divino. Este País está degradado, e está
aqui Pedro Simon para ensiná-los. Leiam os valores
da família, da escola, todos degradados. E a Igreja se
comercializando. Vamos regatar esses valores.
Mas, então, o que eu queria levar à população,
Presidente José Sarney... Oh, Deus, eu vos agradeço.
Eu sou fruto disso. Não sou mão santa. Nunca disse.
São mãos de um cirurgião, guiadas por Deus, que salvavam um aqui e outro acolá. Mas sou ﬁlho de mãe
santa, Presidente Sarney. Eu sou ﬁlho de mãe santa.
O pai da minha mãe era rico, meu avô. Ele tinha dois navios. Hoje, o mais rico do Piauí é o pai do
Senador João Vicente. Eu brinco muito com ele: “Rapaz, o seu pai não tem navio. O meu avô tinha dois”.
Lá, Senador Geraldo Mesquita Júnior, ele pegou uma
indústria de sabão Moraes e levou para o Rio de Janeiro, para a Ilha do Governador, e botou Dakopa. A
gordura Moraes, que lá se chamou Dunorte, venceu
a gordura de coco Carioca.
Então, ela, a minha mãe, Durval, ﬁlha do maior
empresário do Piauí, que criou o sistema de federação
das indústrias, que hoje é dirigida pelo meu irmão. Ela,
ﬁlha do homem mais rico do Estado do Piauí, foi ser
Terceira Franciscana. Por isso, a minha admiração por
Pedro Simon: ele é Terceiro Franciscano. O meu nome
não é Mão Santa, é Francisco, aquele que andava no
mundo com uma bandeira, “Paz e Bem”.
Então, eu queria oferecer a minha mocidade, isso
que colhi da convivência com esses grandes homens,
o que eu aprendi. Geraldo Mesquita teve o pai político
– o meu não era. Teve um professor em casa. O Heráclito também está aqui por essa capacidade de se
aproximar dos bons políticos do Brasil. Ele foi o grande amigo de Tancredo, de Ulysses, de Renato Archer
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e de outros. Eu também estive com esses grandes e,
entre eles, o Pedro Simon.
Então, eu queria que o Pedro Simon, com a sua
vida, que engrandece este Senado – que é tão grande
como foi Cícero no senado romano, como Rui Barbosa
o foi, tanto é que ele vai completar 32 anos de mandato no Senado, José Sarney –, que ele passasse aos
jovens esses conhecimentos, Geraldo Mesquita. Tanto
é verdade que eu pedi para ele fazer um decálogo.
Deus não fez o decálogo Dele para melhorar o
mundo? Abraham Lincoln fez. Benjamim Franklin fez.
Karl Marx fez. Então, Pedro Simon oferece.
Eu vi o estadista Fernando Henrique Cardoso,
que escreveu um livrão sobre a vida dele. Lá são citados dois piauienses: eu sou um, e o Freitas Neto, que
foi Ministro. E quero dizer que ele fez um livrinho para
jovens, ensinando-os a participar da política. É uma
obra interessante.
Eu pedi a Pedro Simon para fazer isso, e eu vou
apresentar, Sarney, e quero convidar o Romero, esse
grande líder, o Geraldo Mesquita, a Secretaria, que
eu conquistei com apoio dos nossos companheiros
do PMDB. Não tem nenhum quadro. Eu vou colocar o
decálogo de Pedro Simon para ensinar a juventude. E
apresento aqui para o Brasil. Então, ele fez, ele pensou e ele meditou.
“Decálogo indispensável para o exercício da atividade política”. Essa é a grande contribuição. Aqui
estão os meus primeiros quatro anos. Essa obra extraordinária, que ontem eu revi, Sarney. A grandeza
do Senado, a grandeza dos proﬁssionais honrados do
Senado. É uma obra, e ele melhora.
Quero agradecer ao Diretor da Secretaria, William
Diniz, ao Diretor Jornalístico, Elival: Minha Vida no Senado, editor Pedro Rogério Moreira, que até já se aposentou. Uma ﬁnura. Ele, espontaneamente, por amor,
deixou eternizada nossa obra dos primeiros quatro
anos. Lutas pelos pobres, pelos humildes, pelos necessitados, pelo salário mínimo, pela aposentadoria,
pela melhoria de saúde, advertindo sobre a violência,
lembrando, Luiz Inácio, que Norberto Bobbio, Senador
da Itália, dizia que o menos que se tem que exigir de
um governo é a segurança à vida, à liberdade e à propriedade. Uma luta com coragem. É mais fácil a porta
larga de buscar as facilidades, mas eu sigo aqueles
que pensam: feliz do país e do senado que não precisa
buscar exemplo em outros senadores! Aqui mesmo o
País viu, moribundo, Teotônio Vilela dizer que ia resistir
falando e falando resistir.
Está a nossa obra, que queria, então, apresentar à
nossa juventude. Não entrei na política como lascado...
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Há essa impressão... Fui cirurgião dos mais brilhantes
deste País. Todos os cursos imagináveis em Medicina
eu os tenho. Todos! Respeitado aqui e fora do País
como cirurgião. Nunca, nunca... E sabes que político
tem a vida vasculhada. Todo mundo sabe.
Então, estamos aqui assim, onde chegamos realizados. Um quadro vale por dez mil palavras. Este
Senado é admirado, é respeitado, é amado pelo Brasil. É o melhor Senado da história da República o que
V. Exª preside.
Quero lhe dizer, ô Romero, eu vi Ramez Tebet,
meu companheiro... Eu fui médico, Sarney, de pessoas importantes? Não, eu era médico dos pobres da
Parnaíba, da Tutóia, do Maranhão, mas, aqui... Mário
Covas, quando eu era Governador, ele com câncer,
desabafava comigo; Ramez Tebet, a mesma coisa.
Eu, médico, estimulando. Mas eu vi, quando do passamento de Ramez Tebet, um povo chorar, a sua cidade,
Três Corações. Eu vi Jonas Pinheiro, Sarney. Chorou
até o céu, chovendo. Eu não sei se tinha mais água
vinda do céu ou das lágrimas do povo. O Garibaldi fez
o mais belo discurso da sua vida – Garibaldi, você podia ter mandado gravar – pela emoção que ele sentiu.
Nós vimos a Bahia e o Brasil chorarem Antonio Carlos
Magalhães, a sua bravura. E ele, ô Sarney, é um dos
maiores Senadores da história. Este Senado tem que
ter coragem de frear o Judiciário. Eles não freiam, mas
a gente tem que ter coragem. O Executivo não freou,
mas Antonio Carlos Magalhães pôs esse freio com a
CPI do Judiciário. Ele nos mostrou os “lalaus” da vida.
Atentai bem! Eu vi o povo chorar Jefferson Péres!
Então, quer dizer que só os mortos, Romero?!
Somos mortais também. Quer dizer, esta é a verdade:
nós somos isto, nós representamos os pais da Pátria
e da democracia.
Sarney, vi o povo chorar na Argentina por Alfonsín,
o pai da democracia. Comprei duas revistas e orgulhoso
ﬁquei quando vi que elas anunciavam e homenageavam
o Brasil, com sua mensagem de solidariedade àquele
povo por Alfonsín. Argentina e Brasil eram inimigos.
Hoje, minha segunda pátria é a Argentina, e a dos argentinos é o Brasil, graças a Alfonsín e ao Presidente
Sarney. Então, essa é a história viva.
Mas vou ler e oferecer, como fruto desse esforço,
o que vai ﬁcar: ó minha mocidade, meus ﬁlhos, meus
netos, o decálogo de Pedro Simon: “1. Amar e respeitar
o próximo com a si mesmo”.
Um respeito fundamental. Aí ele faz uma análise
e um comentário para os jovens. Vou mandar imprimir
o decálogo, só em letras maiúsculas.
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Os princípios da solidariedade e da fraternidade devem ser constantes na atividade
política. Agir, verdadeiramente, como representante do povo, na sua caminhada rumo a um
mundo de paz, sem exclusão social.
2. Não usar o sagrado dinheiro público
em vão.
O dinheiro público é, como diz o próprio
nome, “público”. Tem que ser gasto, necessariamente, com eﬁciência e equidade, para
promover melhores condições de vida para um
maior número possível de cidadãos.
3. Colocar o bem comum acima de qualquer interesse individual. [Isso é o que fazemos]. Não se servir da política, mas exercitá-la
na sua plenitude, em prol da população. Servir, principalmente, àqueles que, cada vez em
maior número, estão perdendo, nos nossos
dias, até mesmo o sentimento de pertencer
à sociedade.
4. Honrar a conﬁança depositada nas
urnas.
Pedro Simon ensina a nós também e aos jovens,
que serão políticos.
Honramos. Quer dizer que agente era direitinho
a vida toda, chegamos aqui, e querem fazer a gente
de marginal?! Ora, somos os pais da pátria! A inveja
e a mágoa corrompem os corações.
4. Honrar a conﬁança depositada nas urnas. O voto é uma procuração outorgada pelo
povo ao seu representante político, para que
ele busque concretizar os anseios coletivos
de construção da cidadania, da democracia
e da soberania.
5. Jamais ser omisso no cumprimento da
função política. [Peca-se também por omissão,
ele adverte.] Não se furtar jamais, quando se
requer uma decisão que atenda às necessidades da população. O pecado da omissão é
mortal na atividade política.
6. Trabalhar para que a justiça seja igual
para todos, independentemente de raça, credo
e condição social.
Nós é quem temos que trabalhar. A justiça não é
só dos que estão com a toga, não. A justiça é divina.
Deus entregou as Leis a Moisés. O ﬁlho não tinha tribuna, televisão do Senado, rádio, mas ele ia às montanhas e bradava: “Bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça.” Nós somos esses bem-aventurados.
Os humanos erram.
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O político deve cumprir e fazer cumprir
o princípio constitucional no sentido de que
‘todos são iguais perante a Lei, sem distinção
de qualquer natureza’. A exclusão social não
combina com a atividade política.
7. Não furtar.
Este parece o quarto da Lei de Deus. Não está
o Crivella, não, que é Pastor. Ele relembra: não furtar.
Atentai bem, aloprados, que estão a governar: não
furtar.
7. Não furtar. O dinheiro público é a dor
nas ﬁlas dos hospitais, a escuridão do analfabetismo e o martírio da fome. Quem rouba o
dinheiro público é culpado, diretamente, pelas
nossas maiores mazelas.
8. Empenhar todos os esforços para que
a fome seja erradicada no planeta.
Está no Livro de Deus, Sarney: “Dai de comer a
quem tem fome e de beber a quem tem sede”.
A atividade pública, em escala mundial,
será incompleta enquanto mais de um bilhão
de seres humanos permanecerem passando
fome e enquanto milhões de crianças ainda
continuarem morrendo, vítimas de males causados pela desnutrição.
Meus aplausos a Sua Excelência, o nosso Presidente, quando ele sonhou que cada um teria três
alimentações!
9. Desenvolver os melhores valores e
transformar-se em referência positiva para
as gerações futuras. A geração atual, que se
constituirá no futuro do País, receberá de nós
uma herança deteriorada, em termos dos melhores valores éticos na política. O político tem
que se constituir, necessariamente, na melhor
referência, ser um espelho para os que virão,
para que se construa um país menos desigual,
mais fraterno, solidário e soberano.
10. Comprometer-se, ﬁelmente, com a
verdade, somente a verdade, nada mais que
a verdade. A atividade política não pode se
mover, em qualquer hipótese, pelo embuste.
A verdade deve ser o cerne da representação
popular. Quem mente em política abdica automaticamente da conﬁança que lhe foi outorgada pelo povo. Perde o valor. Serve-se e não
serve, jamais, como referência.
Senador Pedro Simon.

ABRIL 2009

Abril de 2009

Um aparte ao Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Caro amigo, companheiro e ilustre Senador Mão
Santa, eu queria, inicialmente, saudar e cumprimentar
sua querida companheira, D. Adalgisa, que está aqui.
Eu diria, sem medo de errar, Senador Mão Santa, que
muito do mérito que V. Exª ostenta se deve à camaradagem, à solidariedade e aos muitos conselhos que
V. Exª recebe de D. Adalgisa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Por isso que
eu gosto de Deus, porque ele fez Adalgisa pra mim.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Pois é! Veja V. Exª que, hoje, em razão do seu milésimo pronunciamento, muita gente veio aqui ao Senado,
assistir-lhe. Entre todas as pessoas aqui, destaco, por
exemplo, o Dr. Luiz, seu conterrâneo, um dos médicos
mais competentes do Senado Federal, um dos mais
antigos; veio aqui tão-somente para assistir-lhe; ele
e várias pessoas do seu círculo de amizade, que lhe
têm muito apreço. Logo no início do nosso mandato, V.
Exª, já marcando a sua maneira de ser, de falar... Eu
ouvi, certa vez – claro, sem qualquer maldade, sem
qualquer malícia –, de um companheiro nosso aqui da
tribuna: “Puxa! o Mão Santa está falando muito e tal”.
E eu, conﬁado naquela amizade que a gente começava a construir, cheguei para V. Exª e disse: Senador,
tem gente aí reclamando que você está falando muito e tal. E aí a sua resposta foi a seguinte: “Besteira,
Geraldo, esse povo pensa que eu estou falando para
eles aqui. Eu estou falando é para o povo do Piauí”. Eu
achei fantástica a resposta. A partir dali, nunca mais
eu me arvorei no direito de interpelá-lo sobre suas
falas aqui no Senado Federal. Com elas, inclusive,
tenho aprendido muito, com seu entusiasmo, com a
sua vibração. V. Exª, de fato, quando fala do Senado
Federal, fala, primeiro, com muito respeito, com muita
devoção até. Eu acho isso louvável em um político. Se
não fosse assim, V. Exª não estaria à altura de estar
aqui, não é? Nossa Casa vem passando por um momento de turbulência, e eu acho que isso é natural.
Logo, logo, ajustaremos as coisas, sob o comando do
nosso querido companheiro Senador Sarney e de todos os membros da Mesa. Tenho certeza de que superaremos todas as diﬁculdades. E essa superação o
Senado Federal vai ﬁcar a dever ao Senador Sarney,
a V. Exª, ao Senador Heráclito, a todos os membros da
Mesa, que têm se empenhado de fato em promover
mudanças e alterações que os tempos atuais exigem
de todos nós. Mas eu queria dizer, Senador Mão Santa,
que às vezes ﬁco pensando em alguns que estão lá
fora doidos para virem para cá. Às vezes ﬁco pensan-
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do: por que o pessoal quer tanto vir para o Senado?
Confesso a V. Exª que, para mim, este período em que
estou no Senado foi tormentoso. Agora, eu colhi aqui
coisas que vou levar para o resto da minha vida. Uma
delas foi o privilégio da sua amizade. Aprendi desde o
início a admirá-lo; aprendi desde o início a dar valor à
sua alegria de vida. A sua popularidade, Senador Mão
Santa, é uma coisa que me deixa impressionado. No
Acre, por exemplo, as pessoas, quando me abordam
a respeito do Senado, a primeira pergunta que fazem
é: “E o Mão Santa?” E já ouvi isso em outros Estados
por onde já andei. A sua popularidade é algo natural.
Até porque, mesmo que quisesse, V. Exª não conseguiria forçar que isso acontecesse de forma artiﬁcial.
Ela é natural. As pessoas podem até, eventualmente,
esporadicamente, não gostar de alguma coisa que V.
Exª diga, mas V. Exª é um homem público popular na
exata expressão da palavra. Popular signiﬁca que as
pessoas o reconhecem como talvez a expressão daquilo que devamos ser aqui nesta Casa. Vejo que outros companheiros aqui estão ansiosos para aparteálo também, e antes de concluir o meu aparte, o seu
companheiro João Tenório me pede que leia aqui um
cartão muito simpático que lhe envia:
Caríssimo amigo Senador Mão Santa, hoje, quarenta anos depois de Pelé, você é um craque das palavras,
faz o seu milésimo gol, um belíssimo gol cívico. Infelizmente, não posso estar presente neste dia de gala, minha Alagoas me chama. Mas ﬁque certo, caro Senador,
estarei acompanhando o seu pronunciamento através da
TV Senado, que você ajudou a popularizar. Eu e mais centenas de milhares de brasileiros, todos nós hipnotizados
pelo seu discurso ﬂuido, sincero e culto, encantados com
o seu patriotismo sem limites, emocionados pelo amor
que você dedica ao seu querido Piauí. Parabéns! Você
honra a Casa do seu colega Rui Barbosa.
Esta é a manifestação de um colega seu, o
Senador João Tenório. Tenho certeza absoluta de que,
se estivéssemos aqui numa terça, quarta, quinta-feira,
esta Casa toda pararia para aparteá-lo; se estivesse
aqui repleta de Senadores. Portanto, Senador Mão
Santa, concluindo, é só para renovar minha sincera
admiração por V. Exª. Aprendi muito com V. Exª, pode
ter certeza. Aprendi muito. Continuo aprendendo todos
os dias, no convívio agradável, afável, simpático com
que V. Exª permite que as pessoas que lhe admiram
se aproximem de V. Exª. Muito obrigado pela experiência aqui, no Senado Federal, de ter privado da sua
camaradagem, da sua alegria e de seu compromisso
com o povo brasileiro e com o Brasil. Meus parabéns
pelo milésimo discurso de V. Exª.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agradeço todas as palavras. V. Exª, para mim, é o que mais
se aproxima de Rui Barbosa pela ﬁrmeza no Direito.
E ao João Tenório... Olha, eu tenho tomado os melhores vinhos da minha vida quando ele me presenteia.
João Tenório, eu quero outro vinho pra beber com a
minha Adalgisa.
Mas, esse Senado é tão bom, Presidente Sarney...
Presidente Sarney! Presidente Sarney! Olha, Presidente, o seguinte: o Zezinho ali, o Zezinho, pessoa...
Aqui todo mundo é gente boa, esta é uma Casa boa.
O Zezinho chegou e deu o cafezinho. Heráclito, sabe
o humor dele? Está irradiando. Sabe o que é que ele
diz? Este é o cafezinho número cinco mil que lhe sirvo. Cafezinho número cinco mil. Então é esta a Casa.
Está ali o Zezinho, gente boa, não é?
Mas, Heráclito, nosso irmão camarada do Piauí,
V. Exª tem o aparte.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Mão
Santa, associo-me aos apartes anteriormente dados e,
acima de tudo, aos piauienses e aos brasileiros que o
ouvem neste instante. No momento em que V. Exª assume a tribuna para realizar o seu milésimo discurso,
o seu companheiro aqui e admirador se esforça muito
para chegar ao centésimo. Não sei quando vou conseguir. De qualquer maneira, acho que V. Exª modiﬁcou
os hábitos do Senado Federal. V. Exª simpliﬁcou, desburocratizou o uso da tribuna e o exercício parlamentar.
Neste momento em que se procura transparência, com
sofreguidão às vezes até excessiva, Senador Geraldo
Mesquita, podia-se ver aqui uma ação transparente,
que o Mão Santa pratica desde que assumiu o Senado.
Há uma história até muito engraçada, Senador Sarney.
Eu e o Mão Santa estávamos em palanques diferentes
quando disputamos as eleições de 2002. Viemos para
cá e os adversários achavam que nós iríamos viver
aqui em eternas brigas. Uns marcaram um mês para
a primeira briga, outros marcaram dois meses, outros
marcaram um ano, já se vão lá seis anos e meio e
não houve necessidade de nenhum desentendimento,
porque temos uma coisa que nos liga muito – o amor
ao Piauí. E nós tivemos uma coisa aqui de rechaçar.
O PT do Piauí, que é governo, quer que os Senadores sigam aquela lição do macaquinho da fábula, que
não vê, não escuta e não fala. E nós nos recusamos
a isso. Temos tido aqui uma atuação muito voltada ao
combate dos desmandos que se comete no Estado do
Piauí. E só uma restrição faço ao Mão Santa em todos
esses seis anos e meio – e vou continuar fazendo –:
foi ele que botou o PT para governar o Piauí. A culpa
é dele. O PT não tinha chance alguma, não tinha nem
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palanque. Montou na cacunda do Mão Santa, como se
diz lá, e se elegeu. Aí, houve uma história interessante:
ﬁzeram a primeira viagem ao Piauí, uma caravana, uma
comitiva terrível, grande, um negócio imenso. Foram
para a pobreza, foram para a Vila Irmã Dulce; depois,
se refestelaram no Hotel Rio Poty, que é o mais caro
de Teresina. E não deixaram o Mão Santa subir no palanque. Acho que não tinha nem um mês de governo,
tinha, Mão Santa? Nem isso. O Lula tinha subido há
menos de um mês. Aí já bloquearam e não deixaram.
Depois, ﬁzeram pior: foram duas vezes à Parnaíba, terra do Mão Santa, base do Mão Santa, dois Ministros,
não comunicaram nem ao Mão Santa a viagem à Parnaíba. E aí, evidentemente que ninguém tem sangue
de barata e o brio do cidadão não pode ser de maneira nenhuma desaﬁado, o PT, de maneira fácil e muito
agradável para todos nós, ofereceu-nos, mais rápido
do que se pensava, essa extraordinária ﬁgura que tem
se caracterizado como um dos mais autênticos opositores aos desmandos do Governo que aí está. Eu
tenho certeza, Mão Santa, de que nós ainda vamos
nos encontrar, pelo ritmo que vai. E ainda vamos ter
tempo, Geraldo, de ver o Mão Santa fazer aqui o discurso dois mil. Não vai demorar. Acho uma injustiça, Gim
Argello, porque nós estarmos medindo a quantidade
de discursos. Se nós ﬁzermos o inverso, medirmos o
tempo dos discursos, Mão Santa é recordista mundial
e vai para o Guinness, não tenho nenhuma dúvida, e
tudo em benefício do Piauí. Daí porque, Mão Santa,
eu me congratulo com V. Exª. Sei que a essa marca eu
jamais chegarei, mas ﬁco muito feliz de saber que tem
um piauiense, um companheiro do Estado, que atinge
essa marca, e não é fácil. Saber se é mais difícil do
que gol é uma questão subjetiva, e cada um interprete
como quiser. V. Exª só tem um consolo: sai da tribuna,
a cada discurso que faz, com a consciência tranqüila
do dever cumprido. Parabéns.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Heráclito, Deus
diz que, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela.
E Deus abriu esta janela para que eu me aproximasse
cada vez mais de V. Exª, o maior líder municipalista
da história do Estado do Piauí, um homem que tem a
capacidade de fazer as melhores amizades.
Olha, Senador Sarney, ele tem uma carta – e digo
que isso é um título – do Rolim. Rolim, esse empreendedor que nos aproximou do mundo, da TAM. E tem lá
escrito, Rolim citando: “Acho que o número de amigos
não dá os dedos da minha mão”. Lá, não está o Luiz
Inácio, mas está o Heráclito Fortes, entre esses grandes amigos com que Rolim gostava de conviver.
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Agora, meu irmão, camarada de luta, esse extraordinário líder do Rio Grande do Norte. Aqui, nós
estamos diante de um Romero. Está aí um candidato
bom para ser Presidente do nosso Partido. Sugiro a
Luiz Inácio colocar a Dilma de vice de Garibaldi. Garibaldi na cabeça. Ele que foi Prefeito, Governador extraordinário, Presidente deste Senado, que atravessou
o Mar Vermelho, o nosso irmão camarada Garibaldi,
que é o nosso vizinho. Fui eu que ganhei quando ele
se afastou da Presidência do Senado, porque ele voltou a ser vizinho nosso.
Com a palavra o Senador Garibaldi.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) –
Senador Mão Santa, na verdade, todos aqui são seus
companheiros e seus irmãos, mas não são seus vizinhos. Quem é seu vizinho sou eu. Eu sei que V. Exª
é um daqueles vizinhos que não nos deixam em paz,
porque, na medida em que V. Exª recebe um prefeito
do Piauí, um amigo, V. Exª trata logo de convocar o
vizinho – e o vizinho sou eu – e diz que tem um vinho
da melhor qualidade.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Que o João
Tenório deu. Outro dia foi o Geraldo Mesquita, um do
Uruguai.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) –
Dado não sei por quem. Eu não sei se é comprado ou
dado. Eu sei que é bom. Agora, por outro lado, quero
dizer que, falando-se de espírito público, não há por
que não exaltar aqui Mão Santa. Nunca se viu Mão
Santa reunido aqui com comissão de lobistas, muito
menos de empresários. Não que eu condene isso, não
estou condenando, mas Mão Santa é um Senador que
está sempre na tribuna. A atividade parlamentar dele
é exercida na tribuna do Senado. Lá, ele fala como
Napoleão falava para as suas tropas do alto daquela
colina. Assim fala Mão Santa, com uma autoridade
muito grande, que o tornou conhecido em todo o Brasil. Hoje, todos nós Senadores sabemos que a ﬁgura
mais popular do Senado chama-se Mão Santa. Se você
chegar ao Amazonas, se você chegar ao Rio Grande
do Norte, ao Rio Grande do Sul, Mão Santa merece
uma referência. Acho até que a TV Senado e a Rádio
Senado deveriam conferir um titulo a V. Exª, Mão Santa,
porque V. Exª, realmente, está sempre presente nas
ondas da rádio e na imagem da televisão. O que quero
ressaltar é a pureza de V. Exª. V. Exª acha que, dessa
tribuna, vai mudar o mundo. V. Exª fala como se tudo
que fosse dito aí pudesse transformar o seu Piauí. E
nós sabemos que não é bem assim. Agora, quero confessar: para nós que sentimos uma frustração imensa

ABRIL 2009

Abril de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pelos debates parlamentares que já não acontecem
mais como aconteciam, por exemplo, no tempo em
que o Senador Sarney era Deputado Federal e pertencia àquela bancada barulhenta, idealista, a bancada
da bossa nova, para um Congresso que perdeu essa
vocação para o debate, V. Exª ainda é um daqueles
missionários que acreditam no debate parlamentar e,
sobretudo, na tribuna do Senado. V. Exª pode até – e
me permita isso – não se voltar muito para as Comissões. Eu vejo V. Exª até meio deslocado nas Comissões,
mas, quando V. Exª chega aí, se mostra um iluminado. Ninguém se mostra mais à vontade nessa tribuna
do que V. Exª. E essa contabilidade dos mil discursos
é como o Senador Heráclito dizia, o problema não é
só os mil discursos, é o tempo dos discursos. Eu, que
passei na Presidência apenas um ano e dois meses,
digo que V. Exª presidiu mais o Senado do que eu,
que fui Presidente do Senado. Eu não diria isso com
relação ao Presidente Sarney, porque S. Exª já está no
terceiro mandato. Fica difícil, Mão Santa, para V. Exª
chegar lá. Mas eu o parabenizo. V. Exª não vai mudar.
Já disseram: “Vamos mudar Mão Santa. O Mão Santa
não pode continuar a fazer o que faz. Ele toma conta
da Presidência, fala da Presidência, fala do seu lugar
como Senador, fala nos corredores, daqui a pouco dá
um aparte a Zezinho aqui no plenário.” Mas V. Exª não
vai mudar, V. Exª é Mão Santa. Mão Santa é uma entidade diferente na política do Piauí. Já perguntei aos
piauienses, alguns com quem encontro: “Me digam
uma coisa, o Mão Santa se reelege Senador?” E o
sujeito diz: “Olha, não sei, porque Mão Santa não tem
muitos Prefeitos, muitos Vereadores, mas pode ﬁcar
certo: se ele entrar de novo, vai terminar ganhando a
eleição. Mão Santa é Mão Santa!”
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas queria
dizer uma eleição que eu não disputaria: a que fosse
contra V. Exª. Lá em casa, eu já perco. Está certo que
Adalgisa ia votar em Mão Santa, mas a Dona Francisca faz o bolo e primeiro leva para o vizinho; o café, o
melhor; o Peinha, meu irmão de criação. Então, acho
que até lá em casa. Então, Romero, é uma boa chapa.
Não querem a coalizão?
No PMDB, que é maior, em que o povo acredita
mais, que tem mais história, o Presidente José Sarney; a Dilma, que nunca disputou uma eleição, que
ninguém sabe, ninguém conhece; Vice, eu acho que
o Garibaldi aceitaria.
Gim Argello, Brasília vai completar aniversário...
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
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da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Senador Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Peço permissão para uma pequena interrupção,
para ler aqui um comunicado.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – À vontade, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Temos aqui a leitura de um expediente para fazer.
É lida a seguinte:
Brasília, 17 de abril de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Tendo em vista a decisão do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral e considerando os termos dos arts.
28, § 1º, e 54, II , d, da Constituição Federal, comunico
a Vossa Excelência que optei por assumir o cargo de
Governadora do Estado do Maranhão, para o qual fui
eleita no pleito majoritário de 2006, razão pela qual,
a partir desta data, deixo de exercer o mandato de
Senadora representando o referido Estado.
Atenciosamente, – Roseana Sarney.
DOCUMENTOS REFERENTES
AO EXPEDIENTE QUE ACABA DE SER LIDO.
Ofício nº 1.219-GP
São Luís, 17 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Apresentando meus cordiais cumprimentos, formulo o presente com a ﬁnalidade de comunicar Vossa Excelência que na presente data, conforme demonstra a ata anexa, foram diplomados perante este
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, nos cargos
de Governador e Vice-Governador, respectivamente,
a Excelentíssima Senhora Roseana Sarney Murad e
o Excelentíssimo Senhor João Alberto de Souza, em
cumprimento a determinação proferida no julgamento
do Recurso Contra Expedição de Diploma nº 671,
Proveniente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Nesta ocasião, aproveito o ensejo para reiterar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. – Desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Presidente em exercício.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência tomará as providências necessárias para a convocação do suplente.
Muito obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª tem
a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Gim
Argello, lembrava que é aniversário de Brasília, e V.
Exª me lembra aquela Copa em que Pelé se contundiu. Todo mundo chorou: “Vamos perder a Copa”. Aí
entra Amarildo. Então, saiu daqui Roriz. Roriz, Roriz,
grandeza do PMDB!
E diga a Roriz que, quando ele abriu o escritório,
fui lá com Adalgisa.
Era tanta gente! Aí vim aqui para me solidarizar
com Tasso Jereissati. Quando voltamos lá, ele já não
estava. Mas o povo todo estava lá. Encontrei os piauienses todos. E leve ao Roriz esta verdade histórica: Deus
fez o mundo, Juscelino e Roriz ﬁzeram Brasília. E os
piauienses. Aqui moram 300 mil piauienses.
Gim Argello é do PTB. Agradeço ao PTB. O PTB
todo votou no meu nome para a Mesa Diretora.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – É verdade. Fico
muito honrado de ter V. Exª como 3º Secretário nesta
Casa, Senador Mão Santa. Vou-me associar aos demais Senadores que o apartearam, para dizer que o
senhor é um professor. É uma pessoa que todos nós
aprendemos a admirar, por quem aprendemos a cultivar amizade sincera. V. Exª é um Senador preparado,
honrado e, mais do que isso, um Senador amigo. A
todos aqueles que vêm aqui o senhor tem uma palavra amiga, independentemente de ser um Senador,
um servidor da Casa, um visitante. Então, a todos que
aqui vêm o Senador Mão Santa atende da mesma forma, do mesmo jeito. Hoje, posso dizer que o senhor
deve estar entre os cinco Senadores mais populares
do País, se não for o número um. V. Exª faz o milésimo
discurso e já nos ensinou muito. Para mim, da mesma
forma como colocou o Senador Geraldo Mesquita, o
senhor é um professor, porque traz a cultura. Mas, além
da cultura dos livros, além da cultura mundial, além do
seu preparo, o senhor traz também a cultura popular.
O senhor consegue construir o mito de ser um autêntico representante do Estado do Piauí. Só o senhor
consegue fazer isso. Veja bem, há 300 mil piauienses
no Distrito Federal, e, todas as vezes em que saio em
Brasília, todos eles falam: “E o Mão Santa, Gim, está
indo bem?” “Está indo muito bem, graças a Deus. Tenho
certeza de que hoje vou escutar o Mão Santa.” É uma
certeza neste plenário. Não há um dia em que cheguemos aqui e não escutemos V. Exª dar sua opinião, uma
opinião forte, sempre na mesma linha, com a mesma
coerência. Todos aprendemos a respeitar muito V. Exª.
Aproveitando o que V. Exª colocou sobre o aniversário
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de Brasília na terça-feira; aproveitando também que
há 300 mil piauienses na nossa cidade e que esse
número vem aumentando, porque agora existem os
ﬁlhos dos piauienses – há vários Deputados Distritais,
que são ﬁlhos do Piauí, mas que exercem o mandato
aqui, além de Deputados Federais, como é o caso do
Deputado Jofran Frejat e vários outros –, gostaria de
colocar – e esta vai ser uma bandeira nossa a partir
da semana que vem – que fui informado de que a BR
Biocombustível vai trocar o Presidente, Líder Romero
Jucá, Senador Mão Santa, Geraldo Mesquita. Trocando
o Presidente parece-me que em 1º de maio, vou pedir
ao Senhor Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que
transﬁra a sede da BR Biocombustível para o Distrito
Federal, que é o local da sede de todas as empresas. É
a Capital da República o local em que essas empresas
devem estar instaladas. Então, a partir desse momento, este vai ser um presente que vou lutar para trazer
para Brasília: a sede da BR Biocombustível. Não faz
sentido que não seja assim. Quando é dito que a sede
das outras empresas de petróleo estão colocadas no
Rio de Janeiro, isso faz sentido, porque é o petróleo,
mas, no caso, a maior quantidade de usinas está no
Centro-Oeste. Então, vou pedir para trazer um presente
para Brasília, mais uma sede de uma empresa para o
Distrito Federal, que é a Capital da República, como
muito bem V. Exª colocou, sonhada por Dom Bosco,
projetada e criada por Juscelino Kubitschek, com a
participação fantástica do Governador Roriz e, agora,
também muito bem comandada pelo Governador Arruda. Gostaria de colocar para V. Exª ainda que ﬁquei
sensibilizado, antes do meu aparte, pela renúncia da
Senadora Roseana Sarney ao cargo de Senadora da
República, embora por um motivo muito justo, o de que
vai assumir o Governo do seu Estado. Roseana Sarney,
brilhante Governadora, ﬁlha de quem é – a fruta não
cai longe do pé –, excelente Senadora, companheira
sem igual, Líder do Governo no Congresso Nacional,
acaba de renunciar. O Senador Heráclito Fortes leu sua
carta de renúncia. Para mim, esse foi um momento muito importante, porque muda o Governo do Maranhão,
mas é feita a justiça. Ontem acompanhei o julgamento
e fui informado que de 7 a zero foi o placar que tirou o
ex-Governador, dando condição para que a Senadora
Roseana Sarney, merecidamente, volte a assumir o
Governo do Maranhão. Aproveito este aparte a V. Exª,
para também parabenizar a família Sarney, na ﬁgura
do nosso Presidente, José Sarney, e à Governadora
Roseana Sarney, que foi nossa companheira aqui, mas
que, a partir de hoje, torna-se a Governadora do maranhão. Parabéns a este Senado! Esses são os nomes
do Senado da República, e tenho certeza de que ela
vai fazer um grande Governo no modelo em que fez
os Governos passados. A V. Exª, Senador Mão Santa,
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muito obrigado por todo esse aprendizado. V. Exª já foi
Prefeito – fala que foi um Prefeitinho –, um Governador
brilhante e é um Senador brilhante. Parabéns a V. Exª
por esse ensinamento do dia-a-dia! Também tenho a
mesma expectativa do Senador Heráclito Fortes: de
estar aqui, no dia em que V. Exª ﬁzer o discurso de
número 2.000. Parabéns!.
O MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Gim Argello, é muito importante, porque V. Exª simboliza o PTB.
O PTB avalizou nossa eleição para a Mesa Diretora.
No PTB, há um líder do Piauí que é o 2º Secretário,
Senador João Vicente Claudino, que tem perspectivas
invejáveis na política do Piauí e do Brasil.
O Líder agora. Vamos Romero.
Ô Sarney, quando Barack Obama vier não traga ele no Senado, não, porque ele vendo Romero vai
querer levá-lo para ser líder dele nos Estados Unidos.
Aí, o Luiz Inácio não vai ter substituto à altura.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador
Mão Santa, eu quero saudá-lo, quero saudar a Dona
Adalgisa, quero saudar os seus assessores, funcionários do gabinete e todos os Senadores e Senadoras,
nesta manhã, e dizer que eu ﬁz questão de estar aqui
hoje. Eu não viajei, exatamente para estar presente
numa data que é uma data importante para o Senado
e para V. Exª. V. Exª – que hoje é um dos ícones deste
Senado, com a sua forma autêntica, com a sua forma
impetuosa, com a forma, até eu diria, sentimental de
colocar as questões do País, do mundo e do Piauí –
marcou e marca a atuação desta Casa. E estamos
aqui hoje, inclusive em nome da liderança do Governo;
Governo que V. Exª, às vezes, é tão contundente, mas
é importante que o Governo tenha críticos. É importante que na democracia tenhamos contrários. E eu
sei respeitar muito bem isso e tenho certeza de que
o Presidente Lula respeita também muito bem isso. V.
Exª exerce esse papel com maestria, fazendo as críticas necessárias, alertando o Governo, defendendo
o Piauí, defendendo o Brasil, falando, repetindo, pregando, muitas vezes, como se pregasse no deserto,
mas sem desistir, exatamente porque acredita em tudo
que fala. Estou aqui, hoje, em nome da liderança do
Governo, em respeito a V. Exª, para reconhecer esse
papel, para aplaudir, para dizer que V. Exª orgulha o
Senado, orgulha o PMDB.
E quero falar aqui, como o Senador Renan não
está presente, em nome da Liderança do PMDB também, a pedido dele, falar da importância de V. Exª para
o nosso partido, para o PMDB, dizer que seu papel aqui
é imutável, não tem substituto e que todos nós temos
o maior carinho, o maior respeito pela representação
que V. Exª faz aqui, e pelo que V. Exª passa ao País.
Portanto, meus parabéns. Continue ﬁrme. Quero estar
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aqui para assistir o seu discurso de número dois mil.
Espero que Deus nos dê saúde e nos dê...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – Pl) – E votos.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – ... e votos,
caminho político para que a gente possa conquistar
isso. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante
todo esse debate, é muito importante que os pontos
sejam levantados, que haja o confronto de idéias. E
V. Exª é o animador cultural, é o animador desse confronto e, portanto, tem todo nosso respeito, todo nosso
apóio. E em nome do PMDB eu quero saudá-lo neste
discurso de número mil, dizendo que todos esses mil
discursos tiveram papel importante para o Piauí e para
o Brasil. Meus parabéns!
O SR. MÃO SANTA (PMDB – Pl) – Senador Romero, V. Exª é uma das inteligências mais brilhantes
que conheci na minha vida. Quero dizer o seguinte:
leve ao nosso Presidente Luiz Inácio, quando ele for
ao México, uma frase que está no palácio, do General
Óbregon, Presidente Sarney, que diz: Preﬁro um adversário que me leve a verdade, do que um aliado puxasaco, aloprado, que me engane com mentiras.
Mas quero prestar uma homenagem a sua “Adalgisinha”, sua esposa, brilhante líder. É o seguinte, eu
tenho e li, e é um dos meus livros, Márcio Moreira Alves, analisando a liderança, a personalidade da sua
esposa como líder no Estado de Roraima.
Márcio Moreira Alves, aquele combativo, aquele
histórico lutador.
Com a palavra agora – tinha que ser o Senhor do
Bonﬁm, a Bahia, onde tudo começou – João Durval. Aí
eu confesso, Adalgisa, nós perdemos, mas chegamos
lá. Ele está com mais de cinquenta anos de casado,
apaixonado pela Ieda dele. Eu acho que eles merecem
a medalha de ouro. Nós temos que ﬁcar apenas com
a medalha de prata do amor.
João Durval.
O Sr. João Durval (PDT – BA) – Meu caro Mão
Santa, eu me dirijo, com satisfação, neste instante, a
V. Exª. Eu ouvi atentamente todos os apartes que aqui
foram dados a V. Exª. Ouvi as palavras da Senadora
Marisa Serrano, do nosso Geraldo Mesquita, Heráclito
Fortes, Romero Jucá, Gim Argello. Eu gostaria de dizer
que tudo que eu ouvi aqui me encantou. Eu concordo
em gênero, número e grau com tudo que foi dito aqui
a respeito de V. Exª. A Bahia, como V. Exª acaba de
dizer, não pode ﬁcar ausente desta homenagem. Eu o
homenageio dizendo que tenho enorme satisfação em
me considerar seu amigo. Moramos no mesmo conjunto
habitacional; conheço bem V. Exª, a nossa querida Dª
Adalgisa, a sua ﬁlha e estou muito feliz porque, nesta
Casa, V. Exª só tem amigos. Todos aqui lhe admiram.
E ouvimos aqui as palavras ditas por nossos companheiros. Não é só aqui, mas em todo o Brasil V. Exª é
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conhecido e admirado pelas lutas que vem travando em
favor do desenvolvimento do Brasil e da felicidade do
seu povo. E também pelas lutas que V. Exª trava para
melhorar as condições de vida de seus conterrâneos
do Piauí. Parabéns a V. Exª por este discurso que é o
milésimo. Tenho certeza de que V. Exª, tantas vezes
se candidate ao Senado, estará aqui representando o
seu Estado, o seu, o nosso querido Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço a
palavra desse patrimônio do Senado, da Bahia e da
democracia do Brasil. E está escrito no Livro de Deus:
a árvore boa dá bons frutos. Ele é pai do Prefeito de
Salvador, João Henrique.
Ó Deus, ó Deus, eu vos agradeço por tudo. Por
tudo, pela Adalgisa, que é o meu tudo, por tudo, por
tudo.
Ó Deus, eu vos agradeço este Senado pertencer
ao Senado da República do Brasil, e terminar com as
palavras do nosso líder maior, o Presidente Sarney:
“Ó brasileiros, o Senado não vai nunca decepcionar
o Brasil”.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Sarney, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, quero me
associar também à manifestação que foi feita nesta
Casa por todos os nossos colegas sobre o Senador
Mão Santa.
Quero dizer que conheço o Senador Mão Santa há muitos e muitos anos, desde o princípio da sua
carreira política. Eu o conheci quando S. Exª era um
médico lendário, cujo nome repercutia nos sertões do
Nordeste, nas areias da Tutóia, nas praias do Maranhão, uma vez que Parnaíba ﬁca entre o Nordeste seco
e o Maranhão úmido. E lá era um ídolo. Construiu sua
carreira política justamente com base em seu trabalho
em favor dos pobres, na sua grande missão que teve
na vida. E ﬁcou como um ícone na história do Piauí,
não só como político popular, mas também como político popular alicerçado na grande vocação humana
que desenvolveu e que prestou na sua vida.
Quem olha o Senador Mão Santa, aqui na tribuna, não sabe do quanto de bem S. Exª fez e do quanto
é querido e foi querido durante os anos todos da sua
vida dedicada ao povo daquela região, que conheço
muito bem porque, como ele teve a oportunidade de
dizer, bem jovem, eu era político também ali às margens do Parnaíba: de um lado, está o Maranhão, e,
do outro, o Piauí.
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Mas quero ressaltar, sobretudo, o trabalho do
Senador Mão Santa, o que S. Exª representa para o
Senado Federal, neste momento em que o Parlamento
vive uma crise tão grande no mundo inteiro, na democracia representativa. S. Exª sempre tem prestado um
serviço extraordinário ao Senado. Em momentos em
que esta Casa está quase deserta, S. Exª nunca deixa
de, na tribuna, emitir sua voz e marcar sua presença do
Senado, às vezes longamente, mantendo aquilo que
é o Parlamento, cuja origem está justamente em falar,
em exercer a crítica e a ﬁscalização pela palavra. S.
Exª tem feito esse grande serviço ao Senado.
Quando vemos, nestes tempos difíceis – não
por problemas só nossos, mas do mundo inteiro –,
a contestação da democracia representativa, V. Exª
mantém essa chama e, sobretudo, ao mesmo tempo,
essa convicção interna que expôs agora, da grandeza
que é o Senado.
Eu disse uma vez aqui nesta Casa que a soma
de todos nós é muito menor do que o próprio Senado,
que é muito maior, como instituição democrática, como
instituição da Federação, que assegura a unidade nacional. V. Exª, hoje, faz mil discursos nesta Casa, mas
não são mil discursos e, sim, mil manifestações em favor da vitalidade, da vida do Senado. Quando o Senado silenciava, a voz de V. Exª estava presente, sempre
mostrando que a Casa é o coração da democracia e,
portanto, nunca poderá ser silenciosa.
Parabéns a V. Exª!
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
(Pausa.)
Pergunto se o Senador Geraldo Mesquita deseja
falar, porque estou vendo na nossa relação que S. Exª
estava inscrito antes do Senador Romero Jucá.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Terei o maior prazer de ouvir nosso Líder, Sr.
Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, serei breve.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa cumpre o seu dever, e V. Exª, a grande cortesia, Senador Geraldo Mesquita.
Tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, agradeço ao Senador Geraldo Mesquita
a gentileza. Serei bastante rápido. Pedi a palavra para
fazer cinco registros rápidos. Durante a semana, como
me dediquei mais ao trabalho técnico das Comissões
e ao fechamento do texto de algumas medidas provisórias que transitam na Casa, deixei efetivamente de
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usar a tribuna em momentos que gostaria de ter feito
aqui esses registros. E faço tudo isso nesta manhã.
Primeiro, quero registrar a decisão política do
Governo de garantir aos Municípios os recursos necessários para que as transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) sejam mantidas nos
patamares, nos números, nos valores do ano de 2008,
que foi o melhor ano de FPM na história dos Municípios brasileiros. Portanto, traduzindo, foi em 2008 que
os Municípios mais receberam recursos do Governo
Federal na história do País. Pois bem, esse montante
de recursos, que é o teto repassado aos Municípios,
será mantido e garantido pelo Governo Federal para
o ano de 2009. Isso tranquiliza os Municípios e, mais
que isso, garante a capacidade de pagamento dos
Municípios para que eles possam pagar folha de pessoal, fornecedores, para que, enﬁm, possam manter
funcionando as prefeituras de todo o País, principalmente dos pequenos Municípios que dependem da
transferência do FPM.
Hoje, o Presidente Lula encaminha projeto de
lei suplementar, para que possamos votar, ainda este
mês, numa sessão do Congresso que está convocada
para o dia 28, esse crédito suplementar, inicialmente de
R$1 bilhão, mas que será acrescido, se for necessário,
até o montante da transferência do ano passado, de
R$51,7 bilhões, para os Municípios brasileiros.
Na quarta-feira, será encaminhada a medida
provisória que dita as regras dessa transferência. A
ideia do Governo é a de que, em 15 de maio, possamos equalizar, transferir, equilibrar o Orçamento e a
diferença das prefeituras de janeiro, de fevereiro, de
março e de abril, que foram exatamente os períodos
de maior queda na arrecadação dos Municípios. A
partir daí, todo mês seguinte se equalizará e se complementará o recurso ou a diferença do mês anterior,
relacionado a 2008. Assim, como eu disse, haverá o
equilíbrio e a garantia de um seguro, para que os Municípios pequenos deste País, que dependem dessa
transferência, possam sobreviver, pagar seus funcionários, evitar demissão, pagar suas contas, fazendo
com que a economia do Município tenha sua normalidade tranquilizadora.
Quero registrar também que, na reunião do Conselho Político realizada com o Presidente Lula, em que
foi tomada essa decisão, decidiu-se também que, na
medida provisória que tramita hoje na Câmara dos Deputados, que trata do parcelamento para os Municípios
da Previdência Social, do INSS, possam ser feitos os
ajustes necessários para que as prefeituras não sejam impactadas também, como estão sendo hoje, pelo
desconto do FPM, pelos parcelamentos antigos, que
fazem com que muitas prefeituras estejam sem receber
os recursos necessários para sua subsistência.
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O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Romero, permita-me um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já lhe
darei o aparte, Senador Gim Argello.
Esses dois pontos, que são vitais para a sobrevivência dos Municípios, estão sendo atacados, enfrentados, resolvidos, discutidos, debatidos entre o
Executivo e o Legislativo, para que essa solução possa
ser implementada. O FPM garantido no pico, o seguro
da época das vacas gordas, o seguro da melhor arrecadação da história deste País, tudo isso está sendo
implementado pelo Governo Federal. Parcelamento de
débitos, reparcelamento, pactuação de um pagamento compatível com a capacidade dos Municípios, tudo
isso será construído na medida provisória já editada
pelo Governo Federal.
Concedo um aparte o Senador Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Romero Jucá, só quero dizer da minha satisfação em ter
participado também daquela reunião. V. Exª, naquela
reunião, foi brilhante. E nosso Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva mostrou sua capacidade e a grandeza de
homem público: determinou que se recompusessem
todas as contas dos Municípios brasileiros, no pico,
como V. Exª falou. Em 2005, para se ter uma ideia, não
chegava a R$30 bilhões o que era repartido; em 2007,
foram R$41 bilhões; em 2008, houve o pico maior da
história brasileira, o valor de R$51 bilhões foi todo o
FPM do País. O Presidente determinou que ﬁcasse
no mais alto, no número maior que houvesse. E achei
brilhante aquela sua intervenção, Senador Romero
Jucá. O Presidente disse que não importa de qual
partido político é o prefeito, que temos de nos preocupar com os mais humildes, com todas as prefeituras deste País. Toda a recomposição será feita agora.
Em cinco dias úteis, depois de o Congresso Nacional
votar essa matéria, será paga a todos os prefeitos a
recomposição de todas as diferenças feitas nos meses de janeiro, de fevereiro, de março e de abril. Esse
é um dado importantíssimo, Senador Romero Jucá,
porque dá muito orgulho participar de um Governo que
não faz discriminação com ninguém. Todos os partidos políticos, todas as prefeituras deste País vão ter
seus orçamentos recompostos a partir de agora. É só
o Congresso Nacional votar! E V. Exª está aﬁrmando
que essa medida chegará aqui na quarta-feira. Poderíamos fazer um esforço concentrado – e V. Exª falou
isso naquele dia –, para que o Congresso votasse com
agilidade essa medida. Por quê? No mês de maio, aí
sim, já entraria na normalidade todo o repasse feito
na mais alta arrecadação que este País já teve, que
foram R$51 bilhões de repasse para o FPM. Essa é a
minha intervenção, Senador Romero Jucá, para lembrar
que V. Exª fez esse esforço. Quero parabenizar V. Exª,
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o Presidente Lula e a Ministra Dilma, tendo em vista
que foi determinante, naquele momento, dizer: vamos
recompor, sim, porque os Municípios brasileiros não
podem sofrer. Vamos recompor no mais alto valor já
alcançado pelo FPM neste País.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agradeço-lhe o aparte. Realmente, é importante fazer justiça
à corajosa decisão tomada pelo Presidente Lula, pelo
Governo, que está fazendo um esforço. A arrecadação
do Governo Federal caiu. O Governo federal não tinha
obrigação alguma de transferir mais recursos para os
Municípios, porque a transferência é ditada pela Constituição, e o Governo está agora repassando além do
que a Constituição determina. Trata-se, portanto, de
um gesto, de uma decisão política de tratar todos
igualmente, numa demonstração de que reconhece a
necessidade e a capacidade das prefeituras de inﬂuírem na transformação e na retomada da economia
do nosso País.
Quero também, Sr. Presidente Heráclito, registrar
a profícua e importante atuação do Grupo de Trabalho
sobre Desenvolvimento Fronteiriço Brasil/Venezuela,
que, no lado brasileiro, foi liderado pela Cônsul-Geral
do Brasil na Venezuela, Ministra Mariângela Rebuá. Tiveram início, no começo desta semana, os debates, a
discussão sobre a entrada da Venezuela no Mercosul.
Vamos atuar fortemente no sentido de aprovar esse
ingresso da Venezuela no Mercosul exatamente pela
importância estratégica que isso tem para Roraima,
para a Amazônia Ocidental e para o Brasil.
A entrada da Venezuela no Mercosul pode dar
ensejo ao ingresso de toda a América do Sul no Mercosul. Com a Venezuela, o Mercosul deixará de abranger
apenas o Cone Sul – Argentina, Uruguai, Paraguai e
Brasil –, e isso pode acarretar a integração de toda a
América do Sul ao Mercosul. Após a entrada da Venezuela, forçosamente, a Colômbia virá para o Mercosul.
Peço, inclusive, a transcrição das notas dos resultados
da IX Reunião do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Fronteiriço, realizada em Caracas nos dias 30
e 31 de março passado.
Quero também, Sr. Presidente, fazer aqui o registro triste, lamentável, da perda que o Estado de Roraima teve esta semana com a morte do ex-Deputado
Luiz Afonso Faccio, um plantador de arroz emblemático no nosso Estado que sofreu bastante no processo
de demarcação da área Raposa Serra do Sol. Foi um
símbolo. Enfrentou o câncer durante anos, mas, nem
por isso, deixou de estar à frente da luta, apresentando
suas questões, defendendo suas idéias e mostrando
sua capacidade empreendedora. Foi um dos iniciantes do processo de cultivo do arroz em Roraima e lá
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implantou uma tecnologia que hoje é referência para
o Brasil na plantação do arroz.
Portanto, a perda do Faccio, que era um grande
companheiro, deixa não só sua família de luto, mas
também todos os parceiros, todos os empresários e
todo o Estado de Roraima, que viam nele um exemplo
de homem. Esse lutador gaúcho dirigiu, durante muito
tempo, o Centro de Tradições Gaúchas de Roraima, era
alguém muito enraizado em toda a nossa história.
Quero aqui abraçar toda a sua família e transmitir meus votos de pesar a todos os companheiros do
Faccio e à Assembleia Legislativa, em que, durante
dois mandatos, ele foi um Deputado combativo, um
Deputado trabalhador e um Deputado que honrou
aquela Casa.
Quero, por ﬁm, Sr. Presidente, também registrar
os dezoito anos da Federação do Comércio de Bens,
Turismo e Serviços do Estado de Roraima, a Fecomércio. Parabenizo o Ailton Dias, o José Castro, o Clodesir
Filgueiras, o Luciano Peixoto, o Sérgio Longen, o Francisco da Silva, o João Menê, o Joaquim, Santiago, o
Alderico Santos e muitas outras pessoas que ﬁzeram
e fazem da Fecomércio um instrumento importante no
desenvolvimento de Roraima. Quero registrar e apoiar
o trabalho realizado por essa instituição.
Por ﬁm, quero parabenizar a Senadora Roseana
Sarney, que toma posse neste momento como Governadora do Maranhão. A Senadora, que engrandeceu o
Governo do Presidente Lula como Líder do Governo no
Congresso, que engrandeceu a bancada dos Democratas e, posteriormente, a bancada do PMDB, que tem
um história política não só no Maranhão, mas em todo
o Brasil, terá nosso apoio. Quero aqui falar em nome da
bancada do PMDB e da Liderança do Governo, para
dizer que estaremos ﬁrmes ao lado da Senadora Roseana Sarney nesse trabalho gigantesco que S. Exª vai
realizar pelo Maranhão. S. Exª tem todo o nosso apreço,
todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, todo
o nosso respeito e, com certeza, o apoio do Governo
federal e da bancada do PMDB para empreender as
mudanças que serão necessárias no Estado.
À Senadora Roseana e ao ex-Senador João Alberto, que toma posse como Vice-Governador, nossos
votos de sucesso, de luta, de desenvolvimento, de saúde. Expressamos nosso apoio, o apoio do Governo e
o apoio da bancada do PMDB à tarefa grandiosa que
eles terão pela frente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário e Mão Santa, 3º
Secretário, sucessivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos para usar da tribuna o Senador inscrito
Geraldo Mesquita Júnior, que é do PMDB do Estado
do Acre.
V. Exª poderá usar a tribuna pelo tempo que achar
conveniente. V. Exª é um dos nomes que faz com que eu
diga com toda convicção para o Brasil: este é o melhor
Senado em seus 183 anos. V. Exª, por suas virtudes,
é quem mais se aproxima de Rui Barbosa, pelo saber
e ﬁdelidade ao Direito e à justiça.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mão Santa, obrigado pelas referências. É bondade de V. Exª. Todos sabem que quando V. Exª assim se expressa é porque seu coração é
muito grande.
Antes de entrar no tema que me traz hoje à tribuna, Senador Mão Santa, eu queria, da mesma forma como fez o Senador Romero Jucá, desejar todo
sucesso à Senadora Roseana, nossa companheira de
Senado, que agora assume o Governo do Maranhão,
e me colocar, como seu companheiro de Partido e de
Senado, à sua disposição naquilo que estiver ao nosso
alcance para poder ajudá-la a fazer uma boa administração em seu Estado.
Senador Mão Santa, eu não falo com a freqüência com que faz V. Exª, estou há alguns dias sem me
pronunciar. Quero registrar, com muito pesar, o falecimento de uma ﬁgura pública muito querida em nosso
Estado, o ex-Deputado Geraldo Maia, que infelizmente
faleceu há poucos dias. Quero aqui me juntar aos seus
familiares e aos seus muitos amigos em Juruá e em
todo o Acre. Quero me juntar à dor de todos e lamentar,
profundamente, a morte do Deputado Geraldo Maia,
que contribuiu decisivamente para o crescimento e o
desenvolvimento do meu querido Estado do Acre.
Eu queria também, Senador Mão Santa, solidarizar-me com as centenas e centenas de famílias que,
no meu Estado, vivem um momento de agonia diante
de enchentes que têm desalojado bairros inteiros na
capital do meu Estado, Rio Branco.
Estou aqui de posse da cópia de um ofício encaminhado pelo Prefeito Raimundo Angelim, de Rio
Branco, ao Dr. Roberto Guimarães, Secretário Nacional
de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional,
no qual ele relata a situação aﬂitiva que vive parte da
população de Rio Branco e pede providências concretas para o povo do Acre, para o povo de Rio Bran-
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co, Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul, enﬁm, para os
Municípios que estão sendo atingidos por essa grande
cheia, Senador Mão Santa.
É uma aﬂição danada! Imagine pessoas terem
de sair de suas casas para ﬁcarem em lugares improvisados, sem o mínimo, já não diria nem de conforto,
mas de habitabilidade. É uma aﬂição muito grande.
Lamentamos muito.
Eu queria fazer coro às palavras do Prefeito Raimundo Angelim e pedir que as autoridades federais voltem seus olhos para o Estado do Acre, para o que está
acontecendo ali e ajudem efetivamente. Não bastam
apenas as manifestações de apoio e de solidariedade.
O povo do Acre, hoje, precisa de fato, Senador Mão
Santa, de uma ajuda concreta, de bens e serviços, que
possam minorar esse sofrimento circunstancial que se
abateu sobre inúmeras famílias, centenas e centenas
de famílias no nosso Estado.
Quero lamentar profundamente o que vem acontecendo e pedir às autoridades federais que intercedam decisivamente no sentido de ajudar o Governo
do Estado, as Prefeituras – que estão lá em momento
muito difícil –, enﬁm, ajudar a população a superar
esse momento de angústia e aﬂição.
Senador Mão Santa, mas vem do nosso Estado,
mais uma vez, uma iniciativa que o País inteiro deveria
parar para pensar sobre ela – a imprensa brasileira inclusive. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do meu Estado protocolaram na Justiça Federal,
recentemente, uma ação civil pública para que seja
negada totalmente, Senador Mão Santa, a partir de
2011 – olhe só a gravidade da coisa! – a expedição
de autorizações para queima de ﬂorestas e pastagens
em todo território do Estado do Acre.
Vou repetir, porque essa iniciativa é de uma relevância e de uma gravidade extrema. Os Ministérios
Públicos Federal e Estadual, lá no Estado do Acre,
moveram uma ação civil pública para que seja negada
totalmente, Senador Heráclito Fortes, a partir de 2011,
a expedição de autorizações para a queima de ﬂorestas
e pastagens em todo o território do Estado.
A ação judicial, que envolve todos os órgãos
encarregados de elaborar políticas públicas e de fazer ﬁscalização ambiental no Estado, ocorreu após o
Ministério Público não ter atingido – segundo o jornalista Altino Machado, em seu blog – seus objetivos
ao sugerir a adoção de medidas que minimizassem o
ﬂagelo do uso do fogo, considerado “um mal necessário” na Amazônia.
Como se trata de uma ação com pedido de antecipação de tutela, os procuradores almejam eliminar, imediatamente, a prática de queimas no Estado,
por considerarem ser uma atividade que tem causado
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danos ao meio ambiente e à sociedade acreana. Eles
requerem o deferimento da antecipação da tutela jurisdicional, com a cominação de multa diária e a responsabilização pessoal dos agentes públicos.
Senador Heráclito Fortes, a ação ajuizada é inédita na história jurídica brasileira. Foi coordenada pelo
Procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes e pelas
Procuradoras Patrícia de Amorim Rêgo e Meri Cristina
Amaral Gonçalves. Eles assinalaram que a ação poderá servir de precedente para a proibição deﬁnitiva
das queimadas na Amazônia.
E aqui, Senador Mão Santa, veja o objeto da ação
civil pública, veja o que pedem os Ministérios a cada
ente público, ou melhor, o que determina:
Ao Instituto de Meio Ambiente do Acre
Limitar, para o ano de 2009, a expedição
de autorizações para queima ao limite máximo de um hectare por requerente ou imóvel e
apenas para a agricultura de subsistência em
todo o Estado do Acre;
Negar totalmente, para o ano de 2010,
a expedição de autorizações para a queima
na região abrangida pelos Municípios de Rio
Branco, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Bujari,
Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó;
Limitar, para o ano de 2010, a expedição
de autorizações para a queima ao limite máximo de um hectare por requerente ou imóvel
e apenas para a agricultura de subsistência,
na área abrangida pelos Municípios de Assis
Brasil, Manoel Urbano, enﬁm, para os demais
Municípios do Estado;
Negar totalmente, a partir do ano de 2011,
a expedição de autorizações para a queima em
todo o território do Estado do Acre;
Negar autorização para a queima em
qualquer unidade de conservação e em todas
as zonas de amortecimento de unidades de
conservação desde já.
Ao Ibama, os Ministérios Públicos recomendam
– e eu diria, determinam: “Negar expedição de autorização para a queima em qualquer área de unidade de
conservação federal ou nas zonas de amortecimento
dessas unidades no Estado do Acre”.
Ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade há recomendações do mesmo porte:
Monitorar e ﬁscalizar efetivamente a ocorrência de queimadas nas unidades de conservação federais no Estado do Acre, adotando
medidas de punição aos moradores infratores
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e comunicando às demais autoridades competentes, imediatamente, a ocorrência das
infrações ambientais;
Disponibilizar, diretamente ou por meio
de convênio, aos moradores das unidades de
conservação federais no Acre, capacitação
técnica e apoio material a ﬁm de propiciar a
execução por estes de práticas sustentáveis
livres do emprego do fogo.
Ao Incra, Senador Mão Santa, os Ministérios Públicos, nessa ação civil pública determinam que àquele
instituto deve:
Prestar capacitação técnica, insumos e
bens de capital, diretamente ou por meio de
convênio, a todos seus assentados no Estado Acre, de forma a propiciar a substituição
da prática das queimadas por outras formas
sustentáveis de aproveitamento do solo.
Ao Estado do Acre, signiﬁca dizer, ao governo ou
aos governos do Estado do Acre.
Disponibilizar, no período de 2009 a
2011, a todos os pequenos produtores rurais
do Acre políticas públicas aptas, a garantir a
estes, minimamente, a produção agrícola de
subsistência em área mínima de um hectare
por família, a ﬁm de proporcionar a substituição das queimadas por outras práticas socialmente sustentáveis, como a mecanização e a
adubação verde;
Promover a educação ambiental de todos
os pequenos produtores no Estado do Acre,
informando-lhes sobre os riscos e danos gerados pelas queimadas e sobre a proibição
dessa prática;
Todos Municípios acreanos, representados pelas respectivas prefeituras, a, em consórcio com o Estado do Acre, no período de 2009
a 2011, prestar apoio técnico e material aos
pequenos produtores rurais do Acre de forma
a garantir a estes, minimamente, a produção
agrícola de subsistência em área mínima de um
hectare por família, e promover, entre os produtores rurais localizados em seus territórios,
a educação ambiental, informando-lhes sobre
os riscos e danos gerados pelas queimadas
e sobre a proibição dessa prática.
Essa é a notícia que trago, Senador Mão Santa. Ela goza de um ineditismo. É inédita essa medida
do Ministério Público acreano e do Ministério Público
Federal, com sede no Estado do Acre. Trata-se de uma
ação civil pública que estabelece o prazo até 2011 para
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que, no território onde está compreendido o Estado do
Acre, cesse completamente a utilização de fogo, de
queimadas para a prática agrícola.
Na verdade, Senador Mão Santa, os Ministérios
Públicos, de uns três anos para cá... Ou seja, todo
ano, o Ministério Público Federal e o Estadual baixavam uma recomendação para que, naquela época de
queimada, como chamávamos lá no Estado, evitassem
as queimadas.
Enﬁm, eram medidas de grandes limitações, para
que os agricultores evitassem a queimada, só se utilizassem dessa prática em momentos extraordinários,
especiais.
Qual é a diferença entre aquelas medidas adotadas antes e essa agora, Senador Mão Santa? A diferença é muito grande. Primeiramente, porque se trata
de uma ação civil pública. Pode decorrer dessa ação
civil pública uma decisão judicial. Ela será imperativa,
será vinculante se acolher a postulação dos Ministérios Públicos. Ela será vinculativa e determinante. E aí
teremos um cenário, um quadro jamais visto no Estado do Acre, que poderá se constituir num precedente
muito signiﬁcativo para as iniciativas que são tomadas
no nosso País no sentido de evitarmos a utilização irracional da ﬂoresta amazônica.
A principal diferença daquelas medidas adotadas
nesses últimos anos pelo Ministério Público e essa de
hoje, agora, Senador Mão Santa, é que antes havia
uma restrição rigorosa apontada para os produtores,
notadamente para os pequenos produtores, mas não
havia qualquer determinação, qualquer orientação,
qualquer recomendação para que os organismos públicos – Incra, Instituto do Meio Ambiente e o próprio
Estado do Acre, na pessoa do seu Governo – adotassem medidas concretas que pudessem resultar na
substituição tecnológica, Senador Mão Santa, dessa
prática multissecular de queimadas.
Por que o pequeno agricultor, ao longo dos séculos, derruba, broca e queima, Senador Mão Santa?
Porque é a única tecnologia que ele tem à sua disposição, Senador Mozarildo. Os grandes têm capacidade ﬁnanceira e econômica, Senador Mão Santa, de
comprar tratores, máquinas agrícolas etc. E já não
precisam – se queimam é por perversidade – mais se
valer dessa prática. Mas os pequenos jamais tiveram
essa capacidade, Senador Mozarildo. Jamais tiveram.
Eles derrubavam um pedacinho da mata, brocavam e
queimavam porque aprenderam ao longo dos séculos
a fazer assim para plantar e colher.
Para que eles deixem de fazer isso, é necessário
que coloquem à disposição desses produtores outras
tecnologias de produção, Senador Mão Santa, e a mecanização agrícola é uma delas.
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Eu tenho, ao longo do meu mandato, Senador
Mozarildo, destinado não a totalidade das minhas
emendas, que nós colocamos no Orçamento da União,
mas pelo menos 80% do valor das minhas emendas,
Senador Mão Santa, eu tenho destinado a atividades no
campo lá do meu Estado. Precipuamente, para permitir
que as prefeituras, que o Incra, que os organismos que
lidam com o homem da terra pudessem adquirir equipamentos agrícolas, notadamente tratores agrícolas,
arados etc., para que a gente possa, paulatinamente,
promover essa substituição tecnológica.
Eu digo que a grande diferença das medidas
adotadas pelos Ministérios Públicos, desses últimos
quatro anos pra cá, em relação a essa medida agora,
Senador Mozarildo... V. Exª chegou agora, talvez não
tenha tomado conhecimento do anúncio que ﬁz aqui
e que vou repetir em homenagem a V. Exª, que é um
conhecedor profundo da Amazônia: os Ministérios Públicos Federal e Estadual, do meu Estado, tomaram a
iniciativa de protocolar uma ação civil pública, que tem
o objetivo de fazer com que, até o ano de 2011, cesse
completamente a prática de queimada no Estado do
Acre. Agora, pela primeira vez, os Ministérios Públicos,
além de adotarem uma medida dessas, direcionada
para o produtor, direcionam outra medida que fazia
falta. Porque, Senador Mozarildo, nós podemos dizer:
“Você não pode mais fazer isso, você não pode mais
queimar”, agora, temos que oferecer a essas pessoas
uma alternativa, porque senão estaremos empurrando essas pessoas contra a parede e condenando-as
a uma vida sem qualquer perspectiva. Pois, pela primeira vez, o Ministério Público, a par de determinar
que cesse completamente a prática de queimada no
Estado, toma a iniciativa, nessa ação civil pública, de
determinar que o Incra, o Instituto de Meio Ambiente
e o Estado do Acre, representado pelo seu Governo,
tomem medidas concretas no sentido de proporcionar
a substituição tecnológica no nosso Estado, para que
os produtores tenham acesso a equipamentos, a tratores, a implementos. Ou seja, para que, aí sim, sejam
colocados à sua disposição alternativas, porque, do
contrário, é sentenciar à morte as pessoas.
Senador Mozarildo, concedo, com muito prazer,
um aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador
Geraldo Mesquita, V. Exª, como sempre, faz um discurso muito inteligente e sensato a respeito da realidade,
principalmente da nossa Amazônia, que não é muito
diferente de outras regiões, como o Centro-Oeste.
Mas, na Amazônia, especiﬁcamente em lugares distantes do grande centro, como é o caso do seu Estado
do Acre, do meu Estado de Roraima, do Amapá, do
próprio Amazonas, querer impor simplesmente aqui,
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dos gabinetes de Brasília, medidas que são na prática
inviáveis... E eles sabem, inclusive, que são inviáveis,
estão jogando para a platéia. Então, é o Ministério
do Meio Ambiente. Agora, V. Exª está dizendo aí que
o Ministério Público deu um prazo “x”, e, ao mesmo
tempo, V. Exª mencionou uma coisa importante que
o Ministério Público também fez. O Ministério Público
tem que responsabilizar o Governo Federal nos assentamentos do Incra e nos projetos de assentamento da
reforma agrária, tem que responsabilizar os governos
estaduais e municipais para que possam, aí sim, dados os meios para que os agricultores pequenos e médios principalmente sobrevivam, cobrar e punir quem
desrespeitar. A mesma coisa, Senador Geraldo – não
é diferente – ocorre com as comunidades indígenas.
Eles, tradicionalmente, fazem isso e aprenderam com
seus ancestrais. O que é? V. Exª já disse: desmatam,
brocam – para quem não sabe o que é, brocar é limpar
mais o mato rasteiro – e, depois, queimam e plantam.
Então, ora, por que eles fazem isso? É porque são
maldosos? É porque eles são malvados? São destruidores do meio ambiente? Não. É porque eles não têm
outra opção de sobrevivência. Então, é preciso acabar
com essa desfaçatez de jogar para organismos internacionais, parecer de bom moço – o nosso Ministro
do Meio Ambiente, com seu coletezinho, morando lá,
no Rio de Janeiro, e fazendo graça com a Amazônia.
Então, acho que temos que chamar à responsabilidade, e o Ministério Público Federal e Estadual são responsáveis, sim, como ﬁscais da lei, não só para exigir
do pequeno, mas para exigir de quem é responsável
pelas políticas públicas as condições para que aquelas
pessoas possam sobreviver. Sempre, aqui, questiono
que, quando se fala em Amazônia, só se pensa em
mato, depois em bicho e um pouquinho nos índios e
se esquece completamente dos 25 milhões de habitantes que estão lá, principalmente os ribeirinhos, os
pequenos agricultores. E, o que é mais interessantes,
os colonos que foram levados para lá pelo Governo
Federal, através do Incra.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É verdade.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então,
V. Exª faz muito bem em fazer esse alerta. Quero dizer
que é necessário que nós, da Amazônia, que conhecemos a Amazônia porque vivemos lá – e não porque
ouvimos dizer ou assistimos em televisão ou em ﬁlmes
–, tomemos uma posição de exigir dos Poderes Executivo e Judiciário e do Ministério Público que efetivamente passem a fazer uma política séria, uma política
que não seja só de jogar para a platéia.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – É isso mesmo, Senador Mozarildo. Eu agradeço
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o seu aparte e as considerações que V. Exª faz, muito
pertinentes e muito apropriadas para que as pessoas
acompanhem a análise que fazemos aqui a respeito
da realidade da nossa querida Amazônia.
Eu acho, Senador Mozarildo – é apenas um achismo – que o período que o Ministério Público estipulou
é muito curto. Agora, não se pode negar a relevância
dessa medida, até porque, repito, ela vem, pela primeira
vez, acompanhada de uma determinação.
Como se trata de uma ação civil pública, disso
pode originar uma decisão judicial. E, pela primeira vez
– olhem o ineditismo da coisa –, o Governo Federal e
o Governo Estadual estarão vinculados a uma determinação judicial para que promovam, dentro de suas
competências, a substituição tecnológica para que os
produtores do Estado do Acre possam ter alternativas
para continuar fazendo o que eles sabem e aprenderam
a fazer, que é produzir alimentos. Até porque, Senador
Mozarildo, eu digo que não precisaria de uma ação civil
pública do Ministério Público ou de qualquer medida
extrema nesse sentido; os governos deveriam ter se
compenetrado disso há muitos anos. Nesses últimos
anos, no Estado do Acre, o Governo voltou as costas
para os produtores de uma forma deﬁnitiva, Senador
Mozarildo.
Um dia desses eu disse aqui que meu pai governou o Estado de 75 a 79, Senador Mozarildo, e olhe que
coisa impressionante: o Estado do Acre, hoje, produz
menos grãos do que produziu naquela oportunidade,
porque foram tomadas medidas efetivas, naquela época, no sentido de um apoio consistente aos produtores
– crédito, equipamentos, maquinários, armazenamento, preço mínimo. Então, naquela época, houve um
boom de produção agrícola no nosso Estado, e, hoje,
30 anos depois, Senador Mozarildo, o Estado produz
menos grãos do que naquela época.
Essa é a prova inconteste, é o certiﬁcado de que
os governos, de lá para cá, voltaram as costas para
os produtores rurais do meu Estado, abandonaram
principalmente os pequenos produtores. Quando eu
digo que abandonaram é porque deixaram de observar
exatamente isso que o Ministério Público hoje cobra,
Senador Mão Santa, que é os governos promoverem
as condições necessárias para que se introduza, no
nosso Estado, a substituição tecnológica, única condição para que os produtores possam se vincular a uma
determinação desta, ou seja, deixar de queimar os seus
roçados para poder continuar produzindo.
Nos últimos anos, nós víamos placas, na entrada
dos ramais, das estradas vicinais, dizendo “Programa de
Mecanização”, Senador Mozarildo. Mas olhe, garanto
a V. Exª, e os acreanos sabem do que estou falando:
ﬁcou tudo apenas na placa. Episodicamente, pontual-
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mente, hoje existe uma ou duas ilhas onde o Governo investiu alguma coisa para mecanizar a produção
agrícola. Mas, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu digo
aqui, sem medo de errar: o objetivo foi, tão-somente,
conseguir alguma situação dessa, promover alguma
situação dessa para servir de matéria para propaganda enganosa, que o Governo, diariamente, joga na
televisão do nosso Estado, nos jornais, para dizer que
“nunca dantes neste País” o Estado do Acre produziu
tanto. Balela, Senador Mozarildo! Balela!
O Governo, nesses dez, doze anos, teve nas mãos
as condições para mecanizar a agricultura do nosso
Estado, principalmente aquela feita pelos pequenos
agricultores. Tanto o Governo do Estado como o Governo Federal tinham o dever, não precisavam dessa
ação civil pública. Agora, vão sofrer o constrangimento
de serem obrigados por uma decisão judicial. Espero,
sinceramente, que o juiz que recebeu essa ação civil
pública... Que deﬁne, inclusive, a antecipação de tutela
pedida, para que esses órgãos, o Governo Federal e o
Governo Estadual, vejam-se vinculados e na situação
de constrangimento, agora. Vão ter de fazê-lo! Negligenciaram esse tempo todo, Senador Mozarildo. Todos
esses anos negligenciando uma medida.
E um discurso que não casa nunca é o discurso da preservação, o discurso de “temos de cuidar
da nossa ﬂoresta”, abandonando à própria sorte os
produtores rurais, não permitindo que eles pudessem
fazer, de fato, essa substituição tecnológica para deixar de queimar. No nosso Acre, nós temos uma área
já derrubada muito grande, Senador Mozarildo. Ela
pode, se forem introduzidas novas tecnologias para o
plantio, ser reaproveitada, pode ser reutilizada. A gente
pode alavancar, mais uma vez, a produção agrícola, no
nosso Estado, de grãos, de alimentos – agora, desde
que os governos se compenetram dessa obrigação. É
uma obrigação que não precisava, não carecia nem da
provocação do Ministério Público. O Ministério Público
está certíssimo! As pessoas lá devem estar preocupadas: “Ah, o Ministério Público determinou...”.
Olhem, eu aplaudo o Ministério Público. Vai ser
uma confusão. Vai ser uma confusão. Eu acho que o
tempo que o Ministério Público determinou para que
isso fosse cumprido é curto, os governos que perderam
a oportunidade, ao longo desses anos, de promover
essa substituição não o ﬁzeram, e aquilo que não se
fez em dez, doze anos, Senador Mozarildo, acho muito difícil conseguirmos fazer em dois anos. Dois anos:
2009/2010/2011, o Ministério Público determina que,
até 2011, cesse completamente qualquer autorização
para queimada no Estado do Acre.
Concedo, mais uma vez, um aparte a V. Exª.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
quero pedir desculpas por pedir mais um aparte a V.
Exª, mas V. Exª colocou aí uma frase que resume toda
a história que poderia acabar com essa demagogia
deste Governo, que “nunca dantes” ninguém fez nada
além dele. Nós, inclusive, estivemos, com o Governador Ottomar Pinto, há alguns anos, no Ministério do
Meio Ambiente, quando a Senadora Marina Silva era
do Meio Ambiente, e com o Ministro da Agricultura,
dizendo o seguinte: no nosso Estado de Roraima, em
que mais ou menos a metade não é mata, são lavrados, são campos naturais, mais ou menos como os
cerrados e os pampas gaúchos, nós mostramos que,
se nós usássemos as áreas já mexidas, já desmatadas e abandonadas – porque esse é o processo,
quer dizer, usa-se uma hora, desmata-se, e aí ou se
planta capim ou se abandona –, nós mostramos que,
se aproveitássemos essas áreas já, como dizem os
antropólogos, “antropisadas”, bastaria que o Governo
realmente investisse. E fomos atrás de quê? De apoio
federal para que, através dos Ministérios, em parceria
com o Governo do Estado, pudéssemos fazer o reaproveitamento dessas áreas. Sabe o que aconteceu?
Nada, como, aliás, é costume acontecer neste Governo. Muito gogó e pouca ação.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Pois, agora, repito aqui, espero sinceramente
que o juiz que receber essa ação civil pública deﬁra o
pedido e julgue improcedente a ação. Espero, Senador
Mozarildo, sinceramente.
Os pequenos agricultores do Acre não devem
ver essa medida como uma medida contra eles. Pelo
contrário: pela primeira vez, o Ministério Público toma
uma iniciativa que pode favorecer muito os pequenos
agricultores do meu Estado. Eu quero que as pessoas
lá, no meu Estado, pensem e reﬂitam antes de concluírem equivocadamente em relação a essa medida
adotada pelos Ministérios Públicos, pensem com vagar sobre a importância e a relevância dessa medida
tomada pelo Ministério Público Federal e Estadual do
meu Estado.
Pela primeira vez, o Incra estará obrigado, agora
por decisão judicial, a cumprir, repito, aquilo que deveria estar fazendo ao longo dos anos, sem necessidade
de uma ação civil pública como essa. O Incra, que eu
costumo chamar, Senador Mozarildo, de “Instituto Nacional Contra a Reforma Agrária”. Aqui, eu ressalvo o
esforço e a competência dos milhares de servidores
que o Incra tem neste País. Agora, as suas políticas,
as suas diretivas...
Lá, no meu Estado, Senador Mozarildo, há assentamentos que são verdadeiros campos de concentração. Colocam as pessoas lá, num pequeno lote, e
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as abandonam à própria sorte. Essa é a política de
assentamento do Incra. Mas, nas estatísticas, nos números exibidos, a realidade é completamente diferente,
Senador Mozarildo. É uma realidade virtual, porque a
realidade real – desculpem-me a redundância –, a realidade mesmo é completamente diferente. Os pequenos
agricultores, Senador Mão Santa, estão completamente
abandonados à própria sorte. São jogados no lote: “Te
vira por aí”, sem as mínimas condições para iniciar um
pequeno roçado. Isso não é política de assentamento,
isso não é política de reforma agrária. Isso é enganação! O que o Incra faz é enganação.
Ressalvo, aqui, mais uma vez, o esforço, o conhecimento e a competência. Se aqueles tradicionais
servidores do Incra estivessem à frente das políticas
que o Instituto tivesse que cumprir, tenho certeza absoluta de que a realidade seria completamente outra,
porque eles têm conhecimento e têm sensibilidade,
principalmente para com os pequenos. Agora, aqueles
que, ao longo destes últimos anos, vêm determinando
as políticas – eu diria até “politicalhas” – que o Incra
cumpre no nosso País, esses, sim, devem ser objeto
de reprovação e de condenação.
Portanto, Senador Mão Santa, trago aqui uma
notícia para a qual acho que a imprensa do nosso
País deveria dar destaque – pelo menos observar com
muita curiosidade. Os Ministérios Públicos Federal e
Estadual, no meu Estado do Acre, estão promovendo
uma ação civil pública, para que, num período... Repito
aqui com toda a sinceridade: acho que é um período
curto. Dever-se-ia dar um período maior, escalonar
essa medida, para que, mais uma vez, os pequenos
não venham a sofrer. Mas, pela primeira vez, o Ministério Público determina aos governos, aos órgãos
encarregados dos assentamentos, encarregados da
política de meio ambiente, ao próprio Governo do Estado – ao Estado do Acre, diga-se Governo do Acre
–, que promovam medidas concretas no sentido de
obtermos, no nosso Estado, a possibilidade de substituir, junto com os pequenos produtores, principalmente
eles, esta prática, que é multissecular, Senador Mão
Santa, das queimadas.
Vamos agora, em decorrência dessa ação proposta pelo Ministério Público – que espero que a Justiça
acolha –, pela primeira vez, obrigar governos e instituições a cumprirem aquilo que eles não precisavam
nem de ação civil pública para fazer, mas que, por negligência, por omissão, vêm deixando que a coisa role
esse tempo todo, principalmente lá no meu Estado.
É a notícia que trago a esta Casa. É uma ação
inédita. Não conheço precedente, no nosso País, de
uma ação civil pública dessa natureza. Acho que ela vai
contribuir grandemente para que a gente discuta, com
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base real, o que deve acontecer no interior da Amazônia quanto ao respeito à nossa ﬂoresta, à utilização
racional dos nossos espaços na Região Amazônica e,
principalmente, no meu Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Senador Mão Santa,
nesta manhã e agradeço a V. Exª pela tolerância com
o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior, que mostra suas preocupações com as queimadas no seu Estado do Acre.
Com muita honra, anunciamos aqui a presença
do Vice-Prefeito da nossa Teresina, Dr. Elmano Férrer.
Dr. Elmano Férrer é Vice-Prefeito do Dr. Sílvio Mendes.
Essa chapa foi reeleita com maioria extraordinária, pela
eﬁciência e competência com que tem administrado
a capital. É, realmente, uma dupla fabulosa. Sem dúvida nenhuma, Elmano Férrer é um dos políticos com
perspectiva invejável. Ele pertence ao PTB, que aqui
é liderado pelo nosso Senador do Piauí João Vicente
Claudino. Elmano Férrer é um líder maçônico, como é
o nosso Mozarildo Cavalcanti. A eles a nossa saudação, justamente agora quando assume a tribuna este
extraordinário Senador do Piauí Heráclito Fortes, do
DEM.
Queria comunicar que esta televisão é tão possante que recebi dois telefonemas: um, de Paim, emocionado pelo que se passou aqui, com o nosso milésimo
pronunciamento. Paim está em compromisso na sua
cidade, Canoas. Sentiu-se presente. Assistiu a tudo. E
Mozarildo, que estava recebendo uma homenagem,
já se deslocou.
Heráclito Fortes, use a tribuna.
Quero dar testemunho do que o Presidente Sarney disse: V. Exª, agora, é o Prefeito do Senado. V. Exª
foi extraordinário Prefeito de Teresina, que teve extraordinários Prefeitos, como o atual, V. Exª, Wall Ferraz,
uma história.
Então, digo com toda a convicção que V. Exª vai
ser o melhor prefeito da história de 183 Anos de Senado, pelo que fez como Prefeito de Teresina.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, ocupei esta
tribuna para falar dos exagerados desmandos cometidos pela Petrobras no repasse de recursos para Organizações Não Governamentais (ONGs) no Estado
da Bahia. A Folha de S.Paulo, pelo jornalista Silvio
Navarro, aprofundou sua pesquisa, e, hoje, já chegam
à cifra de R$6,6 milhões esses repasses feitos. Basicamente, os repasses são feitos pela ONG Associação de Apoio e Assessoria a Organizações Sociais do
Nordeste (Aanor).
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O que estamos vendo aqui, Sr. Presidente, é
uma verdadeira farra com o dinheiro público. É curioso,
Senador Geraldo Mesquita, que o Ministério Público
tenha sido alertado sobre esses fatos pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães num discurso pronunciado
nesta tribuna em 2005 e que nada tenha acontecido,
que esses fatos não tenham sido apurados. Eles são
graves, porque envolvem a cúpula do PT no Estado
da Bahia. E aí o cinismo toma conta, porque começamos a ver declarações de dirigente da Petrobras que
diz que contratar ONG facilita a ﬁscalização – isso é o
que diz um diretor da estatal.
O Presidente da Petrobras, Sr. Sérgio Gabrielli,
tenta desqualiﬁcar as matérias:
Durante o Fórum Econômico Mundial,
encerrado ontem, no Rio, o Presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, deﬁniu como mentirosas as reportagens da Folha e de O Estado
de S. Paulo sobre a distribuição de patrocínios
à festa de São João. “Eu queria comentar, e
peço desculpas por que posso soar agressivo,
mas essa matéria que a Folha deu hoje e que
O Estadão deu ontem são típicas do que antigamente se chamava de jornalismo marrom.
São matérias mentirosas, incompletas e que
servem a alguns interesses.” Gabrielli disse que
a reportagem reﬂete, provavelmente, a intenção
de alguém que está alimentando a Folha com
interesses políticos locais. “Quero criticar essa
visão e o comportamento jornalístico que não
condizem com o histórico da Folha.”
E aí vem um fato interessante. Veja bem, Sr. Presidente: “Gabrielli disse que já declarou, de forma explícita, que não é nem será candidato ao Senado da
Bahia, o que poderia motivá-lo a distribuir patrocínio
no Estado”. Veja, Senador Mão Santa; vejam, Srªs e
Srs. Senadores: “Aﬁrmou ainda que apenas oito das
44 cidades patrocinadas são administradas pelo PT,
enquanto 16 têm prefeitos do DEM ou do PSDB”.
Será possível que o Sérgio Gabrieli está tentando enganar a Folha, o Estadão, ou está pensando que
está lidando com idiotas? Ora, aqui está exatamente
a prova do crime! Ele não precisa dar dinheiro para as
prefeituras do PMDB que têm estrutura própria. Ele
distribui recursos exatamente para onde não possui
estrutura política e quer conquistá-la à custa desse
patrocínio. É elementar, meu caro jovem ou “meu caro
Watson”, como queiram! É impressionante, é chocante o cinismo com que um homem que dirige bilhões,
em nome dos acionistas da Petrobras, dá uma resposta dessa natureza. E aqui está a prova do crime,
Senador Mozarildo. Eles estão colocando o dinheiro
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exatamente onde existem prefeituras adversárias ou
em Municípios onde eles querem crescer, até porque
esses recursos são passados por meio de ONGs para
entidades privadas.
Será que a assessoria do Sr. Gabrieli não procurou alertá-lo sobre isso? Essa informação prestada
pelo Sr. Gabrieli é grave. Num País sério, presidido por
Fernando Henrique ou por Itamar Franco, já teriam rolado cabeças. Esse dinheiro da Petrobras não pertence ao Sr. Gabrieli, não pertence ao PT; pertence aos
acionistas e ao povo brasileiro. Não podemos conviver
com esse tipo de procedimento.
O aparelhamento da Petrobras vai além. Agora
mesmo, os jornais de hoje noticiam que um Sr. Alan
Kardec vai deixar a Diretoria de Biodiesel. E quem vai
para lá? Adivinhem! Miguel Rossetto, do PT, que foi
Ministro da Reforma Agrária, salvo engano – acho que
foi Ministro da Reforma Agrária, sim. São tantos os Ministérios! São quarenta Ministérios. Puxa! O cara sai
da área de invasão de terras para uma área especíﬁca, que é a de biodiesel. Vai ser Diretor de Biodiesel
da Petrobras. É o aparelhamento, Senador Mozarildo,
desavergonhado, escancarado, porque, no País, hoje,
não existe mais punição para quem comete crime contra o erário. É lamentável!
Senador Mão Santa, o Piauí copia o Brasil. Sempre que se faz algo de errado no Governo Federal,
nosso Piauí, Prefeito Elmano Ferrer, segue os passos.
Aqui está o GP1, o 1º Grande Portal do Piauí, que –
pasme, Senador Mão Santa! – diz o seguinte:
Governo Wellington Dias repassa dinheiro
público para ONG de Pernambuco. No dia 24
de novembro passado, o Diretor do Instituto
de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Piauí (Emater), Francisco Guedes,
celebrou convênio com o Instituto Nacional
de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável
(Inteds), com sede à rua José Bonifácio, 205,
Bairro Madalena, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, com o objetivo de realizar
ações [preste atenção, Senador Mozarildo,
para como é que se furta e como se desvia
dinheiro público no País; prestem atenção, Srs.
Senadores!] do projeto de apoio à produção
do Programa de Hortaliças a Céu Aberto, na
comunidade de Serrinha, no Município de Ribeiro Gonçalves [que ﬁca no Piauí].
O Governo do Piauí desembolsou para
a ONG a quantia de R$155.073,00 (cento e
cinqüenta e cinco mil e setenta e três reais).
O convênio foi assinado pelo Diretor Geral
da Emater – PI, Francisco Guedes Alcofora-
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do Filho, e pelo Presidente do Inteds, Wilson
Cavalcante Brito.
Senador Mão Santa, Francisco Guedes é aquele
que passou seis meses para ser nomeado Presidente
da Codevasf no começo do Governo Lula. V. Exª se
lembra disso. Toda semana, eu fazia um apelo aqui
para que fosse honrado o compromisso. Eu não queria ver o Governador do meu Estado desprestigiado e
desmoralizado naquela época. E o Ministro Ciro Gomes evitava essa nomeação. Acho que ele não passou nem seis meses na Codevasf ou, talvez, tenha
ali ﬁcado um pouco mais. Foi demitido por incompetência, por incompetência! Se duvidarem, perguntem
ao então Ministro Ciro Gomes o que o levou a demitir
o Sr. Francisco Guedes. E aí ﬁzeram com Francisco
Guedes o que ﬁzeram com Rosseto. Ele não podia ﬁcar desempregado, e aí o botaram na Emater. E, na
Emater, ele faz esse convênio.
Pergunto, Senador Mão Santa: qual a lógica de,
numa ONG de Pernambuco, o dinheiro sair do Piauí
para Pernambuco, para voltar para Ribeiro Gonçalves?
Por que esse dinheiro não foi distribuído diretamente a
Ribeiro Gonçalves? Precisamos saber exatamente o
que foi feito com esse Programa de Hortaliças a Céu
Aberto naquele Município.
Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso
é um desrespeito! O Piauí passando diﬁculdades, o
Governador anunciando cortes, e o Sr. Guedes passando recursos para ONGs pernambucanas, para que
os pernambucanos – e os estimo muito, a eles quero
bem – venham resolver os problemas de Ribeiro Gonçalves. E Ribeiro Gonçalves, para quem não sabe, ﬁca
naquele cinturão da fronteira agrícola onde há grande
produção de grãos.
E aí, Senador Mozarildo, na mesma região, um
pouco mais abaixo, o Diário do Povo traz hoje, Senador
Mão Santa, uma matéria sob o título: “Produtores fazem cota para construir estradas”. É a estrada ligando
Gilbués a Santa Filomena, a BR-235, de cerca de 140
quilômetros. Quando eu ainda era Deputado da Liderança do Governo Fernando Henrique – o Senador
Mão Santa é testemunha disto –, alocamos recursos
para a construção da ponte de Santa Filomena. Esse
recurso atravessou de um governo para outro, e, até
hoje, essa obra não foi feita. Agora mesmo, na discussão da incorporação do Banco do Estado do Piauí, o
Governador, por intermédio do Secretário da Fazenda, assumiu o compromisso de, com os recursos da
venda do Banco, construir a ponte, o que estaria entre
as obras anunciadas no Estado. Não ﬁzeram a ponte. E, agora, estão aqui os produtores desesperados,
porque estão perdendo sua produção – é uma região
que produz duzentas mil toneladas de grãos aproxi-
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madamente –, querendo fazer a estrada com os próprios recursos.
Senador Mozarildo, ouço-o, com o maior prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador
Heráclito, V. Exª abordou um ponto aí, mostrando por
onde é que está exatamente o esquema de desvio de
dinheiro, de má aplicação de recursos públicos: justamente essa manobra de ONGs.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É o
bumerangue aqui.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, na verdade, tive oportunidade de ver isso quando presidi a primeira CPI das ONGs, que identiﬁcou
dez ONGs na Amazônia e uma no Centro-Oeste que,
segundo veementes indícios, teriam cometido ilícitos.
E isso está encaminhado para o Ministério Público e
para a Receita Federal, para tomarem as providências.
Nós, aqui, apuramos os fatos e os mandamos para
os setores competentes. V. Exª, que está presidindo a
segunda CPI das ONGs, tem visto como é difícil fazer
reunião da CPI, como é difícil aprovar requerimentos
para pedir informações ou para convocar alguém.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
Governo boicota tudo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exatamente. Era aonde eu ia chegar. O que acontece?
Desde a que presidi até esta agora, tudo no Governo
Lula – não gosto muito de classiﬁcar postura, acho
até démodé essa história de esquerda, de direita e
de centro –, de qualquer maneira, esses que se orgulham de dizer que são de esquerda, uma esquerda
enferrujada e comprometida, não deixam aprovar requerimentos para convocar certas pessoas, não deixam aprovar requerimentos que pedem informações
e muito menos aqueles que pedem quebra de sigilo
bancário e ﬁscal. Se estão corretos, por que têm medo
de ser investigados?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – A
lógica seria essa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – No entanto, é um absurdo ver isso. E eles, que sempre gostam
de comparar o Governo do Presidente Lula, que está no
sétimo ano, com o do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, fazem pior do que o que ﬁzeram no Governo
Fernando Henrique, porque não deixam funcionar CPI
nenhuma que chegue pelo menos próximo ao Presidente Lula ou a seus Ministros queridos. Lamento que
uma das funções principais deste Congresso, que é
justamente a de investigar e ﬁscalizar a aplicação dos
recursos públicos, não possa ser exercida por que o
Governo do Presidente Lula, nunca dantes visto neste
País, não deixa o Congresso funcionar. Eu até queria
aconselhar aos nossos telespectadores da TV Senado
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e aos ouvintes da Rádio Senado que lessem um livro
intitulado A Revolução dos Bichos ou assistissem ao
documentário Quanto Vale ou é por Quilo?, que fala
muito bem sobre o modelo de governo ou sobre o sistema de ONGs que dominam esse modelo. Na verdade, as ONGs são usadas, Senador Heráclito, para
ﬁnanciar, inclusive, campanhas políticas.
O SR. HERÁCLITO FORTES ((DEM – PI) – É
verdade.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – E nós
precisamos ir fundo nisso, não desistir. Eles não querem
investigar, mas o povo o quer, sim. E pelo menos uma
coisa já é verdade no Brasil: acabou aquela história de
que toda ONG era sacrossanta. Falava-se em ONG, e
era uma coisa em que não se podia mexer. Só havia
gente boa, só gente puríssima. Está provado, como
disse o ex-Senador Bernardo Cabral, que muitas delas têm fachada de catedral e fundos de bordel, com
todo respeito aos bordéis.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª
tem toda razão. Isso é inaceitável, até porque a lógica manda que, se as ONGs são lícitas, se as ONGs
atendem ao apelo e ao chamamento social, o Governo
deve ser o primeiro, dando o bom exemplo, a abrir suas
contas. No momento em que se cobra, por exemplo,
que a cota de passagem dos Senadores ou a despesa
indenizatória seja colocada na Internet, por que não
se cobra o mesmo dessas ONGs? Passagem, usada
ou mal usada, é usada. Ninguém sabe o que se faz
é com dinheiro de ONG. E esse pessoal vem para cá
para tentar nos colocar na lona, na corda, contra a parede, meu caro Presidente, apenas com o objetivo de
que os fatos graves que acontecem com ONGs, com
Oscips e com derivados não sejam verdadeiramente
apurados.
Desaﬁo que se mostre um Estado brasileiro em
que não haja um escândalo envolvendo ONGs, ONGs
ligadas, direta e umbilicalmente, ao Governo. O caso
dessa ONG protegida pela Petrobras é presidida por
ninguém mais ninguém menos do que a Vice-Presidente do PT estadual. E o coordenador ou orientador
– deram um termo aqui para ele, acho que é orientador
–, o distribuidor de verbas, é nada mais nada menos
do que um assessor do Presidente da Petrobras, Sr.
Sérgio Gabrielli.
Louvo a Folha de S.Paulo, louvo o Estadão e só
espero que eles não se dobrem ante a arrogância do
Sr. Sérgio Gabrielli, que é um homem importante, que
é um homem de visão mundial, de projeção mundial.
Agora mesmo, vai receber o título de Homem do Ano,
oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados
Unidos. Em maio, vai receber o título de Homem do
Ano. Espero que tenha noção da dimensão do prêmio
que recebe e não permita macular essa organização
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pelo fato de dar um título a um homem que é abastecedor de falcatruas cometidas pelas ONGs pelo Brasil afora.
Senador Mão Santa, com o maior prazer, escuto V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Heráclito Fortes, quero falar desse negócio de prazer. Eu
fazia o milésimo pronunciamento, e V. Exª relembrou
o erro, o pecado que cometi por votar no PT em 1994.
Mas já pedi perdão a Deus e ao povo, já sofri e tal,
mas realmente o pecado foi grande. Mas quero dizer
que, na nomeação desse Francisco Guedes, eu os
elegi e fui convidado. Tenho um relacionamento muito
respeitoso com o Líder Ciro Gomes, pela proximidade do Ceará, e votei nele em 1998. Em 1994, votei no
Quércia, que era do meu Partido. Em 1998, não era
do PSDB, e votei. Então, por isso, ele tem sempre uma
gratidão, um respeito. E fui à posse. Tinham votado no
povo do PT que era do Piauí, e esse era o maior cargo
que o PT deu ao Piauí. Nunca antes um Governador
foi tão desmoralizado! Fernando Henrique deu Ministério, como todo mundo. Petrônio foi Ministro. V. Exª foi
Líder do Governo e me ajudou muito do outro lado. E
o maior cargo que existia era esse da Codevasf. Então, fui chamado. Incompetência houve, mas houve
corrupção mesmo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Corrupção?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Foi. Mostraramme isso e me disseram que eu não reagisse, porque não
dizia respeito ao Piauí. Daí, eu nunca... O Ciro estava
ali com sua austeridade, com sua moral. Atentai bem
para a coragem de admitir, já que o Governador dizia
que era o menino de Luiz Inácio, que era da mesma
linha. Era o único cargo que existia no Piauí. Nunca
conseguiu nenhum cargo de prestígio, de moral e de
dignidade. Tirou mesmo. E não houve reação. E está
aí V. Exª. É a sabedoria popular, que diz: “Quem faz
um cesto faz um cento”. E digo o seguinte: em São
Paulo, dizem que esse PT já matou, rouba e mente;
no Piauí, ainda não matou, mas rouba e mente como
nunca dantes na história.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) –
Senador Mão Santa, e eu que pensava que era só
incompetência! Agora, V. Exª nos dá a informação de
que também era corrupção. Não há nada mais desastroso para a atividade pública do que casamento entre corrupção e incompetência. Aliás, no Brasil, havia
os que tinham como símbolo de governo “rouba, mas
faz”. Mas o incompetente só rouba, não faz. É um desastre! E ﬁco muito feliz por ter recebido essas informações, porque delas não tinha conhecimento, e elas
foram prestadas ao Senador Mão Santa pelo Ministro
Ciro Gomes.
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No Brasil, estamos vivendo uma fase em que o
corrupto não é punido, é premiado. E aí se estimula,
cria-se escola. Mas eu queria que alguém me mostrasse
a lógica desta questão: o que justiﬁca pegar uma ONG
de Pernambuco, cuja sede está em Madalena, bairro
tradicional da capital pernambucana, e colocá-la para
administrar os recursos dados a um projeto do Piauí?
Vamos admitir que eles se dirijam para lá uma vez a
cada mês, para administrar, para ﬁscalizar os R$150
mil empregados. Quanto não se gasta em despesa
com viagem, com combustível, com hospedagem, com
idas e voltas, com diárias?
O velho Dinarte Mariz, na época da revolução,
tinha acesso ao terceiro ou quarto escalão do Palácio
do Planalto, o que era uma grande vantagem, porque
aqui ninguém tinha acesso a coisa nenhuma. Quando
ele voltava do Palácio, a imprensa o cercava para saber de notícias. Ele, muito esperto, muito vivido, voltava do Palácio e sentia, pelo semblante das pessoas,
como estava o clima. Então, em ar de mistério, dizia o
seguinte: “O que é não sei bem, mas que há ‘caquer’
coisa nisso, há”. A mesma coisa digo com relação a
esses contratos: que há “caquer” coisa. Peço permissão
à História para parafrasear o velho Dinarte Mariz.
E, a cada dia, Senador Mozarildo, somos surpreendidos com fatos dessa natureza. Não estou falando
de um Governador que está estreando nessa prática,
mas que convive com ela, que com ela se acostumou,
como um viciado em droga. O Governador do Piauí
está condenado pelo Tribunal de Contas por uso indevido de recursos públicos numa conta única do Estado.
Condenado e multado. Obras suas estão paralisadas.
Enﬁm, qual é a autoridade que tem um Governador
para coibir um contrato dessa natureza, se não dá o
bom exemplo?
Qual é a autoridade?
Lá, no Piauí, há outro escândalo, é o escândalo
das obras virtuais. O Senador Mão Santa até já falou
nisso certa vez. Há um álbum fotográﬁco com obras
anunciadas pelo Governador, como o Aeroporto Internacional de São Raimundo – a casa de passageiros é
uma coisa fantástica! Aí se incluem obras na área de
turismo em Parnaíba; colocam-se obras em Cristino
Castro. Se V. Exªs tiverem acesso a essas fotograﬁas...
E vou mandar a cada um dos senhores uma cópia,
vale a pena ver isso, parece que estamos vivendo em
outro planeta. Parece.
Ontem mesmo, vi alguém em um jornal de Teresina – tive acesso aqui, pelo laptop – falando que o
Piauí terá três aeroportos internacionais.
Parem de mentir e enganar os piauienses! Nós
poderemos ter um aeroporto cuja pista pode receber
um avião que venha do estrangeiro, que venha de um
país vizinho ou distante, mas, para se ter um aeropor-
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to internacional, é preciso que haja a autorização de
uma organização internacional que trata da matéria,
que autoriza, e não há sequer um pedido por parte do
Governo do Piauí, ou da Anac, ou de quem quer que
seja para essa regularização.
Aliás, o Governador, com sua megalomania, prometeu vôos regulares entre a Itália e o Brasil. Chegou
a fazer um vôo, Senador Mozarildo, um vôo charter,
gastando milhões, deslocando caminhões de combustível de Teresina para Parnaíba – naquela época,
não tínhamos posto de abastecimento de gasolina
de aviação em Parnaíba. O avião desceu uma vez,
nunca mais.
S. Exª promete a construção de três ou quatro
hotéis, que serão os melhores do mundo, com campo
de golfe, e os hotéis dos empresários locais estão fechando por vários motivos, inclusive por insensibilidade
do Governo, que manda cortar a luz, que permite que
cortem a luz, corta o serviço de água e dá um arrocho
com relação a impostos.
Senador Mozarildo, mais uma vez.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Ouso
pedir novamente um aparte a V. Exª, porque há um
ponto também fundamental no pronunciamento de V.
Exª. Primeiro, as ONGs, que também têm a ver com a
corrupção diretamente. Mas, agora, exatamente quando V. Exª faz essas ponderações sobre a corrupção no
seu Estado, e que está generalizada no Brasil, acho
que é um momento muito oportuno para pensarmos
– quando digo nós, reﬁro-me a todos os Poderes da
República e a todas as instituições –, para haver um
trabalho sério junto aos jovens, para educá-los contra
a corrupção. V. Exª diz que, de tanto ver as pessoas
fazerem corrupção e não acontecer nada, cria escola.
Então, isso é preciso. Quero fazer dois registros aqui:
um sobre o Ministério Público de Santa Catarina, e
outro, do Estado de Roraima, meu Estado, que estão
indo às escolas para fazer palestra para as crianças e
mostrar, por exemplo, que furar a ﬁla da merenda é um
ato de corrupção, que ﬁcar com o lápis do coleguinha
é um ato de corrupção. Isso, muitas vezes, as famílias
não têm tempo para fazer, lamentavelmente. É uma
coisa que, antigamente, se dizia que vinha do berço.
Às vezes não vem. Então, é preciso que se tenha na
escola. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em
parceria com o Governo do Distrito Federal, está fazendo esse mesmo trabalho nas escolas. Até quero,
com muita honra, dizer que tenho a felicidade de ver a
minha ﬁlha coordenando esse projeto. Ela está indo lá,
justamente, para dar essas palestras para as crianças,
para mostrar que esse exemplo de corrupção não deve
ser seguido por elas. Também acho que aqui há um
outro ponto: o eleitor. Ele tem de ter a consciência de
que é ele que coloca o prefeito, o vereador, o deputado
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estadual, o governador, o deputado federal, o senador
e o presidente da República. E, agora, teremos, em
2010, uma oportunidade de ouro para o eleitor tirar da
vida pública ou não deixar entrar nela aqueles que não
prestam. Então, quero acrescentar ao pronunciamento
de V. Exª esse trabalho que precisa ser feito com jovens, desde a infância, e com o eleitor, para que eles
tenham, realmente, consciência de que, só se muda,
se toda a sociedade quiser.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
agradeço a V. Exª, mas quero dizer que, antes de o PT
assumir o Governo, não vivíamos num País de puros.
Havia irregularidades, denúncias de corrupção, mas os
governantes apuravam: demitiam Ministro, afastavam
diretores. Agora, não. Há um mutirão recuperando ou
tentando recuperar os punidos e os envolvidos em escândalos. Houve uma proﬁssionalização, uma generalização, uma banalização da corrupção no País.
Pois é! O nosso Presidente fala sobre o retorno
do Delúbio, que divide corações no PT. Uns são contra,
outros, não; uns com sinceridade, outros nem tanto.
Mas esse é um tema que está na moda.
Eu ﬁco triste. A coisa que mais peço é não ter
de vir para a tribuna para falar dessas mazelas que
acontecem no meu Estado, porque faço isso com muita tristeza.
Como seria bom se todas as placas colocadas
pelo Governador, no seu primeiro ano de Governo,
prometendo estradas, obras de turismo, infraestrutura, hidrelétrica, tudo aquilo fosse verdade! Como seria
bom se, em Luiz Correia, tivéssemos hoje um canteiro
de obras funcionando a pleno vapor para inaugurar,
cumprindo o que o Governador prometeu, agora em
dezembro próximo, o nosso porto! Como seria bom!
Como seria bom, por exemplo, se estivéssemos já
com o novo Centro de Convenções, com o projeto do
Ohtake, inaugurado no Piauí, e não aquele construído
por Dirceu Arcoverde, que passou por um processo
de reforma, paralisado, por denúncia de corrupção!
É lamentável!
Amanhã, segunda-feira, os ventríloquos do Governador vão-me atacar, vão dizer que não gosto do
Piauí, que não amo o Piauí, que denuncio isso porque
não faço nada para ajudar o Piauí. A maior ajuda que
tenho dado ao Piauí é alertar os piauienses para o perigo que se está vivendo pela falta de projeto.
O Piauí envergonha a nós, piauienses, pelos
índices baixos de crescimento, de desenvolvimento.
Está-se governando o Estado na lábia, na conversa,
no engodo. Num momento em que o País se debate
com uma crise, no momento em que o mundo enfrenta
uma crise, a economia do Estado padece, mas o Governador não se cansa de enaltecer obras que só se
encontram no seu sonho e na sua imaginação.
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Lá, nem pão nem circo. É sofrimento, sofrimento
nas ﬁlas de hospitais, e o Secretário de Saúde, meu
caro Mozarildo Cavalcanti, marcando a abertura de
uma concorrência na Sexta-Feira da Paixão. Nem a
Cristo ele respeita, a não ser que seja homenagem
aos ladrões que cercaram Cristo naquele momento
de dor e de sofrimento. É triste, é lamentável, mas é
verdade.
Só uma coisa de mim eles não vão conseguir, é
que eu siga, para o bem deles, a ﬁlosoﬁa do macaco:
não vê, não ouve, não fala. De mim, não. Vou falar, honrando os piauienses que me colocaram nesta Casa,
para denunciar as mazelas constantes que se cometem naquele Estado, num atentado ao nosso povo e
à nossa gente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Mesa agradece o pronunciamento
do Senador Heráclito Fortes e convida para fazer uso
da palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, digno representante do sofrido Estado de Roraima, mas de
povo bravo e valente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Geraldo Mesquita, que preside a
sessão neste momento, V. Exª disse muito bem, que
represento o Estado de Roraima, de um povo muito sofrido, mas muito valente; sofrido, principalmente, pelas
ações do Governo Federal contra o meu Estado.
Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, depois de amanhã, dia 19, comemoramos
o Dia do Exército e, coincidentemente, também o Dia
do Índio. É muito importante até que essa coincidência ocorra, porque o maior indigenista deste País e o
mais nacionalista foi exatamente um militar, o Marechal
Rondon, que, inclusive, fundou o Serviço de Proteção
ao Índio – ele que era descendente de índio.
E quero, Senador Geraldo Mesquita, ler aqui
um trecho de um folder distribuído, hoje, na solenidade de comemoração ao Dia do Exército, em que tive
a honra de ser agraciado com a Comenda do Mérito
Militar, uma coisa muito importante que tem a ver, justamente, com o Exército, com o Dia do Índio e com a
nossa Nação.
O título é o seguinte:
Guararapes – “Berço do Exército e da
Pátria Brasileira”.
Há quase 400 anos, no Nordeste do País,
em Pernambuco, ﬁxaram-se os invasores ba-
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tavos.Foi a mais longa ocupação estrangeira,
na então Colônia brasileira.
A metrópole lusitana, envolvida em guerras na Europa, não podia apoiar a luta contra
os experientes soldados holandeses.
Para expulsá-los, com genuíno sentimento nativista, uniram-se [vejam bem] índios,
brancos, negros, cafuzos e mulatos. A fusão
pioneira de etnias fortaleceu a integração em
torno do ideal de libertação.
Empreendendo a grande “guerra brasílica”, com táticas e técnicas próprias e com
organizações inéditas como as “companhias
de emboscadas” [inventadas por eles], aqueles
bravos lograram vencer um dos mais poderosos exércitos da época.
Ao ﬁrmar o Compromisso de Honra, em
1645, pela primeira vez em nosso chão, pronunciaram a palavra Pátria.
[O que tinha nesse documento?] Nós
abaixo assinados, nos conjuramos e prometemos, em serviço da liberdade, não falhar em
nenhum tempo, com toda a ajuda de fazendas
contra qualquer inimigo na restauração da nossa pátria... [Nós éramos uma colônia ainda.]
O êxito dos patriotas da 1ª Batalha dos
Guararapes, em 19 de abril de 1648, foi decisivo para a vitória ﬁnal. Seu signiﬁcado, contudo,
transcende o fato histórico, pois é a semente
do Exército e da Nação Brasileira.
Senador Geraldo Mesquita, quem foram os grandes destaques daquela batalha?
Um negro, Henrique Dias, um índio, Felipe Camarão, e um branco, de olhos azuis, André Vidal de
Negreiros. Aí justamente as raças, as etnias que deram origem ao povo brasileiro. Mas hoje, infelizmente,
há um processo, um trabalho de segmentação, de separação, de desagregação dessa miscigenação que
se deu espontaneamente e que, inclusive, está aqui
num fato histórico: uniram-se espontaneamente para
defender o solo brasileiro. Isso porque Portugal, que
era a metrópole, não podia defender o chão brasileiro
porque estava envolvida em guerras na Europa. Então,
foram eles que se juntaram, ﬁzeram táticas próprias e
garantiram, portanto, o começo do Exército e da Nação brasileira.
O que está acontecendo hoje? Um movimento
chamado de Indigenista, mas que eu acho que deveria
mais propriamente ser chamado de aproveitador da
causa indígena em benefícios escusos, vem fazendo
um movimento muito forte, que, aliás, teve início – eu
era Constituinte e me lembro muito bem – em 1988,
quando aquele cantor Sting veio ao Brasil e levou a
tiracolo, lá na Câmara dos Deputados, o Cacique Ra-
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oni. Isso saiu no mundo todo: Sting, um cantor famoso,
defendendo a causa do nosso índio brasileiro. Quanta
benevolência!
A Inglaterra é um exemplo de nação que não
se colonizou, que não escravizou, que não perseguiu
e que exterminou inclusive muitos índios. E aí vem o
Sting fazer graça na época da Constituição.
De lá para cá, cada vez a coisa aumenta mais, a
ponto de essas organizações se aperfeiçoarem de tal
maneira que já dominam muitos setores do Governo
brasileiro. E aqui não tenho receio de dizer: a Funai é
um órgão completamente dominado por ONGs.
E o que temos visto é que imensas reservas indígenas são demarcadas não é nem na faixa, é na linha de fronteira do Brasil com outros países. Isso não
tem precedente em lugar nenhum do mundo civilizado.
Só, infelizmente, aqui no mundo chamado em desenvolvimento é que existe isso. Os Estados Unidos, que
hoje também são grandes guardiões dessa causa, exterminaram os seus índios em guerras sangrentas. E
as reservas que têm hoje são no meio do país, nunca
nas fronteiras do país.
Mas o Brasil, deitado eternamente em berço
esplêndido, está deixando, o Governo brasileiro – o
Brasil não, porque os brasileiros não estão podendo
fazer muita coisa, se nós aqui do Senado não estamos
podendo – está deixando essas coisas acontecerem.
Agora, o mais recente capítulo foi o da reserva
Indígena Raposa Serra do Sol, no meu Estado. Ali
está-se processando uma diáspora, uma segregação
não só entre índios e não-índios, mas entre índios de
uma etnia contra índios de outra etnia. Isso fomentado,
Senador Geraldo Mesquita, principalmente pela Igreja
Católica, a Igreja Católica não, por setores da Igreja
Católica. Alguns daquela famosa esquerda enferrujada – alguns padres e alguns religiosos que leem mais
Marx do que a Bíblia, que acreditam mais em Marx do
que em Jesus – fazem esse trabalho. E ﬁzeram muito
bem, competentemente na Raposa Serra do Sol.
E lá eles criaram... Já tem o Cimi, que é o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica. O Cimi ﬁca
criando ﬁlhotes em vários Estados. Em Roraima, criou
o Conselho Indígena de Roraima. Essa ONG – é outra
ONG, vejam que coincidência –, já foi constatado pelo
Tribunal de Contas da União, pela Controladoria-Geral
da União que ela é corrupta, que ela pega recursos
públicos e os aplica de maneira criminosa.
E quem são os parceiros dessa ONG? Veja bem,
Senador Geraldo Mesquita: Alianza Amazônica. Sede
onde? Na Itália; Cafod, abreviatura de Agência Católica
de Desenvolvimento, da Inglaterra. Igreja Católica da
Inglaterra, que é minoritária, por sinal. Uma ONG da
Inglaterra ligada à Igreja Católica; a Cese, Coalizão de
Excelência para Educação e Ciência, Estados Unidos;
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o Cimi, que é da Igreja Católica – portanto, Vaticano, da
Itália; a Coiab, esta é aqui do Brasil, mas completamente dominada; a CCPY, originariamente Comissão pela
Criação do Parque Yanomami. Demarcada a reserva
ianomâmi, homologada com mais de quatro milhões
de hectares no meu Estado e no Estado do Amazonas,
mudou o nome para Comissão Pró-Yanomami.
Era dirigida por uma suíça, Claudia Andujar, e por
um diácono italiano, um irmão leigo como se chama
lá em Roraima; o Greenpeace, da Holanda; o Instituto
Socioambiental, do Brasil.
Aqui, é interessante falar sobre o ISA, o famoso
ISA, que é da família Santilli. Márcio Santilli foi Presidente da Funai, o irmão dele é antropólogo da Funai,
e essa ONG tem mais informações sobre os índios do
Brasil do que a Funai. Como é que isso pode, Senador
Geraldo Mesquita, e utilizando inclusive os mecanismos da Funai?
O Movimondo, da Itália novamente; a Norad, da
Noruega; a Opan, Operação Amazônica Nativa, do
Brasil; a Oxfam, da Inglaterra; a Pro Indios di Roraima
(di Roraima com di), da Itália; a Pro Regenwald, da Alemanha; a Rainforest Foundation, dos Estados Unidos;
a Survival International, da Inglaterra; a TNC, dos Estados; e a Urihi, do Brasil. Essa Urihi eu acho até que
foi fechada, porque ela desviou 60 milhões da Funai na
assistência à saúde das comunidades indígenas.
Então, é isso aqui, esse antro de ONGs que conseguiram a demarcação da reserva indígena Raposa
Serra do Sol e que estão hoje, lá, inﬁltradas de maneira muito solta.
Mas quer mais uma coisa interessante, Senador
Geraldo Mesquita, Srs. Senadores? O jornal Folha de
Boa Vista noticiou que dois cidadãos norte-americanos
foram presos pela Polícia Federal dentro da reserva
indígena Raposa Serra do Sol depois da homologação
pelo Presidente Lula. E eu pedi informações ao Ministério da Justiça sobre o que realmente aconteceu, que
procedimentos a Polícia Federal tomou e o Ministério
da Justiça. Vou ler aqui, Senador Geraldo, para ﬁcar
nos Anais do Senado e para que os ouvintes da Rádio
Senado e os telespectadores da TV Senado tomem
conhecimento disso, a resposta da Polícia Federal:
Denúncia sobre fatos na Reserva Indígena Raposa Serra do Sol.
De ordem, informo a Vossa Senhoria
quanto aos fatos denunciados pelo Senador
Mozarildo Cavalcanti, sobre a condução de
dois cidadãos norte-americanos dentro da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, ocorrida
em 5-11-2008.
Os referidos cidadãos foram encontrados dentro
da Reserva Indígena, sem a devida autorização da Fu-
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nai [vejam bem, norte-americanos; os brasileiros não
podem entrar lá, Senador Geraldo Mesquita, porque
a Funai determina, e a Polícia Federal prende], razão
pela qual foram encaminhados para a sede da Superintendência Regional do DPF em Boa Vista.
A análise da situação e a consulta da legislação vigente (...) não apontaram qualquer
irregularidade cometida pelos conduzidos no
que se refere à situação migratória [no que
se refere à situação migratória, mas estavam
ilegalmente dentro da reserva].
Os estrangeiros encontravam-se legalmente no país, ao amparo de visto de turista
[olha aí, Senador Geraldo Mesquita, visto de
turista e diz que estavam legalmente dentro da
reserva indígena], tendo entrado em território
nacional pela fronteira terrestre de Bonﬁm,
aos 25-10-2008, com prazo legal de estada
até 9-11-2008.
Essa fronteira terrestre, portanto... Veja, Senador
Geraldo Mesquita, que lá é um abandono só. Não existe... Só existe Polícia Federal na sede do Bonﬁm e na
sede de Pacaraima. Depois, numa extensão enorme,
não tem um policial federal, a não ser agora nessa
operação Patacon III. Então, veja que, no auge dessa
operação, esses dois cidadãos estavam lá.
E continua a Polícia Federal:
Forçosamente, poderiam ter sido notiﬁcados a deixar o país, com base no art. 26 de
Lei nº 6.815, in verbis:
Art. 26. O visto concedido pela autoridade
consular conﬁgura mera expectativa de direito,
podendo a entrada, estada ou o registro do
estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer
dos casos do art. 7º, ou a inconveniência da
sua presença no território nacional, a critério
do Ministério da Justiça.
Então, a lei é clara.
Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro:
... ...........................................................
II – considerado nocivo à ordem pública
ou aos interesses nacionais;
.. ............................................................
Nesse caso, a notiﬁcação prevista (...)
concede prazo de oito dias para a saída do
território nacional.
Entretanto, como foi veriﬁcado que os
estrangeiros envolvidos neste incidente já possuíam bilhete de passagem, com data marcada para 7/11/2008 [e eles estavam lá no dia
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25 de outubro], ou seja, dois dias depois dos
acontecimentos.
Assim sendo, dispensou-se a notiﬁcação,
por ter sido considerada medida inócua, vez
que já estava documentalmente comprovada
a intenção do estrangeiro de sair voluntariamente do território nacional.
Optou-se por realizar o acompanhamento dos envolvidos, assegurando-se que efetivamente deixassem o país na data prevista,
o que ocorreu no Aeroporto Internacional de
Boa Vista no dia 7/11 (...), conforme cópia dos
cartões de entrada e saída em anexo.
Mas, Senador Geraldo Mesquita, os estrangeiros
foram tratados muito bem. Foram acompanhados. Pelo
que vejo aqui, não responderam a inquérito algum; estavam lá sem a permissão da Funai, como exige a lei,
mas um brasileiro lá tem diﬁculdade. Deputado Estadual
não entra lá sem autorização da Funai! Agora, depois
da decisão do Supremo, vai mudar um pouquinho.
Mas outro aspecto, Senador Geraldo Mesquita:
eu cansei de dizer aqui que, depois de demarcada
essa reserva, a confusão não ia ser entre índios e não
índios, porque os não índios estão sendo enxotados
de lá; enxotados, desterrados, por este Governo que
diz que governa um País de todos; esse Governo que
faz diferença entre brancos de olhos azuis, negros,
índios.
Pois bem, o jornal Folha de Boa Vista, do dia
14 de abril, portanto há três dias, noticia: “Índios adversários do CIR dizem que já começaram a ocupar o
Lago Caracaranã”.
Sabe o que é o lago Caracaranã, Senador Geraldo? É um dos lagos mais bonitos do Brasil, um ponto
turístico que é habitado por uma família há mais de
três gerações. Agora, o morador, o Sr. Joaquim Correia,
um senhor com mais de 70 anos de idade, foi expulso
de lá. E os índios estão brigando entre eles para ver
quem ﬁca com o lago.
Então, é a briga dos índios do CIR, com os índios da Sodiur, com os índios da Arekon, da Alidicir.
E aí, como disse o Senador Heráclito, e eu tenho dito
aqui, o ideal para o Governo é que agíssemos como
aqueles macaquinhos: botássemos as mãos nos olhos
para dizer que não estávamos vendo nada, as mãos
nos ouvidos para dizer que não estávamos ouvindo
nada, e a mão na boca para não falarmos nada. Mas
eu não fui eleito para isso. Eu não fui eleito para ser
agradável ao Presidente da República. Eu não fui eleito
para vender os interesses do meu povo. Eu não sou
Senador por Roraima. Eu sou Senador de Roraima,
porque nasci lá, Senador Geraldo Mesquita. Tudo o
que eu tenho está em Roraima. Então, não tenho por
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que aqui negociar nada com o Governo Federal para
não falar as verdades, aliás, as atrocidades que esse
Governo vem cometendo no meu Estado.
Eu conversei com o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Desembargador Jirair Aram,
que foi encarregado pelo Supremo de supervisionar a
saída das famílias que ainda estão lá naquela reserva. A maioria dessas famílias saiu na marra, Senador
Geraldo Mesquita Júnior. A Polícia Federal, acompanhando funcionários da Funai, entrava, com metralhadoras nas mãos, nas casas daquelas pessoas pobres
para que os funcionários da Funai e do Incra ﬁzessem
a avaliação unilateral das benfeitorias daquele povo. É
um negócio só visto na época de Hitler, na Alemanha,
e de Stalin, na Rússia. Pois isso está acontecendo aqui
no Brasil e na fronteira do Brasil com a Venezuela e a
Guiana, dois países que têm litígio entre si.
O Brasil do Presidente Lula está fazendo isso. E
o muito ágil e isento Ministro da Justiça baixou uma
outra portaria no dia 13 de abril – ele é ágil em portarias –, prorrogando a permanência da Força Nacional
de Segurança Pública no Estado de Roraima, que está
lá já há quase um ano, e pior, passando privações.
Como é que, passando privações, fora de suas casas,
estão esses homens no seu emocional para garantir
a tranqüilidade?
Eu tenho recebido denúncias diariamente de
que a ordem da Funai para a Polícia Federal e para a
Força Nacional é para proteger apenas os índios do
Conselho Indígena de Roraima. E aqui quero fazer uma
denúncia, ainda que não adiante muito denunciar para
esse Ministro, que é muito parcial, só vê uma cor. De
qualquer maneira, eu a faço para que ﬁque registrada
nos Anais do Senado. É preciso, sim, que o Desembargador Jirair supervisione com muito cuidado essa
questão, porque é um absurdo pensar que uma instituição nacional esteja lá para proteger apenas uma
parcela da população.
Senador Geraldo Mesquita, eu tenho aqui uma
relação fornecida pela Funai. Embora eu não acredite
na Funai, tenho de me louvar, porque é uma informação
oﬁcial e, portanto, se ela mentiu, é passível, inclusive,
de uma ação penal. Segundo essa relação, existiam
348 propriedades a serem indenizadas – isso desde
que o Presidente demarcou a reserva indígena. No dia
15 de abril, anteontem portanto, a Funai disse que já
indenizou duzentas. Eu duvido. E os que indenizou – eu
os conheço – indenizou por uma miséria, uma indignidade. Não indenizou sequer a casa dessas pessoas
que moravam lá há várias gerações, muito menos as
compensou pelo sentimento, pela tristeza de se verem
enxotadas do lugar que escolheram para viver dentro
do Brasil – o direito de ir e vir neste País já era.
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Mas quero dizer que estou viajando segunda-feira
para Roraima. Fomos designados, eu e o Senador Augusto Botelho, pela Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, como membros da Subcomissão
da Amazônia em Faixa de Fronteira. Vamos acompanhar, do dia 20 ao dia 30, que é o prazo ﬁnal que o
Supremo deu, a retirada das pessoas de lá – aliás, o
Supremo não, mas o relator, Ministro Ayres Britto. É
uma correria para tirar pessoas humanas, como se
estivessem tirando gado de algum lugar, como se estivessem tirando bichos de algum lugar.
Eu vou para lá porque o Senado tem de estar
presente nessas ações. Nós vamos ﬁcar lá dentro,
acompanhando essa retirada, e vamos também ouvir
todos os que saíram – saíram não, que foram expulsos
de lá – para saber se eles receberam indenização, se
eles acham justas essas indenizações e, inclusive, dar
o apoio moral necessário e judicial para que a justiça,
de fato, faça-se neste caso.
Esta é uma missão que lamento estar cumprindo:
ir assistir, no meu Estado, na minha terra, à minha gente ser expulsa do lugar que escolheu para viver. E, pior,
contra a vontade da maioria dos índios que moram lá.
Tudo o que eu disse está acontecendo: índios já
estão brigando com índios por causa de propriedade
que era de não índio. O pior vai acontecer ainda. E aí
vão dizer o quê? Que não foram avisados de novo? O
Presidente da República vai dizer que não sabia? Sabia. Mesmo que não tenham lhe dado conhecimento,
ele sabia, porque eu falei mil vezes aqui desta tribuna,
e o Senador Augusto Botelho também falou. Então, se
ele não sabia, é porque ele é omisso. Cadê os órgãos
de informação? Cadê sua assessoria para informálo? E eu enviei tudo isso por escrito, Senador Geraldo
Mesquita, diretamente para o Presidente da República.
Portanto, ele sabe, sim, de tudo.
Então, o que acontece no meu Estado é, sim,
da responsabilidade do Presidente Lula, que agiu
especialmente incentivado por um ex-Ministro, Márcio Thomaz Bastos, que fez uma molecagem jurídica
nessa questão da Raposa Serra do Sol, e pelo atual
Ministro, que, na verdade, não podia estar na pasta
do Ministério da Justiça. Ele não é justo, ele não tem
isenção. Ele poderia estar numa pasta política. Aliás,
ele já foi Ministro da Articulação Política, no lugar que
hoje é ocupado pelo Deputado José Múcio. É lá que
ele deveria estar, porque ele faz política partidária,
política ideológica, lida com coisas que não deveriam
ser sequer política do Governo Lula, não deveriam ser
políticas de Estado, políticas da Nação.
Então, Senador Geraldo, quero pedir a V. Exª
que autorize a transcrição desses documentos que
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aqui relatei e de mais alguns porque não vai dar tempo de eu ler.
Termino, portanto, informando que vamos estar
lá durante a semana que vem – vou estar ausente,
portanto, da Casa –, em missão oﬁcial do Senado, eu
e o Senador Augusto Botelho, para acompanhar essa
etapa que o Supremo determinou como ﬁnal. Mas não
vai ser ﬁnal, não, porque depois disso virão outros
problemas maiores ainda, não só para o meu Estado,
mas para o País.
Está aqui um caso de dois estrangeiros que, no
auge da coisa, já estavam lá dentro. E há muito tempo nós sabemos que, lá de Roraima, daquela região
riquíssima em ouro e em diamante, sai tudo através
da Guiana e da Venezuela, contrabandeado, descaminhado portanto.
E o Brasil querendo jogar bonito com essa história de que está protegendo os índios! Digo isso, porque
o índio mesmo, o cidadão, o ser humano índio, esse,
como disse o General Heleno, é vítima de uma política
indigenista caótica, malvada, perversa, que não melhora
a condição do índio ou da índia nem lhes dá dignidade.
E lá, na Raposa Serra do Sol, há muitos índios casados
com não índios, com gerações já de descendentes.
Vou acompanhar com o coração partido, Senador
Geraldo, essa etapa. Aliás, a minha formação de médico me deu a têmpera para assistir, até quando não
quero, à morte das pessoas. Então, eu vou cumprir o
meu papel, como o Senador Augusto Botelho, de estar lá, ao lado deles.
Espero – tenho conﬁança mesmo – que o Desembargador Jirair, Presidente do TRF da 1ª Região,
faça um trabalho que dê o máximo de justiça possível
ou toda a justiça possível a essas pessoas que estão
sendo escorraçadas dos seus lugares.
E eu estou fazendo levantamento, Senador Geraldo Mesquita, para ver, em todas as outras trinta e
tantas reservas que já foram demarcadas no meu Estado, se as pessoas que foram deslocadas receberam
indenização, se foram reassentadas como manda a lei.
Chega de tanto maltrato, chega de ser espezinhado pelo
Governo Federal, pelo Governo do nosso País. Roraima
é tratado como sequer pertencesse ao Brasil.
Deixo aqui esses registros e quero dizer, nesta
sexta-feira, que me despeço por toda a semana que
vem, porque vou ﬁcar trabalhando em Roraima, acompanhando essa questão.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – As transcrições solicitadas por V. Exª
serão procedidas na forma do Regimento.
Desejo a V. Exª e ao Senador Augusto Botelho
sucesso na missão. Lamento que os dois estejam
vinculados a cumprir uma missão dessa, como disse
V. Exª, tão desagradável: acompanhar o despejo – na
verdade, é um despejo – de pessoas que estão naquela região há tantos anos – como disse V. Exª, por
várias gerações. Trata-se, enﬁm, de decisão superior.
Desejo o maior sucesso a V. Exª e ao Senador Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Sr. Senador Gerson Camata enviou
discurso à Mesa, que será publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
O SR GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Plenário desta
Casa deve votar em breve um projeto polêmico, que
atenta contra um princípio fundamental da democracia, o da igualdade de oportunidades, inscrito na própria Constituição brasileira. Trata-se da instituição do
sistema de reserva de vagas com critérios raciais e
sócio-econômicos nas 55 universidades federais do
País. Em sua edição desta semana, a revista Época
dedica a capa ao tema, e anuncia que o projeto, se
aprovado, “criará a primeira lei racial do Brasil em 120
anos de história republicana”.
O signiﬁcado e as conseqüências desse projeto,
portanto, vão muito além da mera reparação de supostas injustiças cometidas contra estudantes negros
ou índios. Ele institui uma política pública racista, ao
prever direitos distintos com base na cor da pele. Na
prática, oﬁcializa o racismo, estigmatizando negros e
índios como seres inferiores que, sem a concessão de
favorecimento pelo Estado, jamais poderiam ingressar
em universidades.
Legislar sobre raça é algo que não deveria ser
permitido em hipótese alguma, pois não há como encontrar bases sólidas para sustentar qualquer tentativa,
a não ser que o propósito seja o de patrocinar o ódio
e a divisão racial. “A imagem da Justiça tem os olhos
vendados. Sua ﬁlha, a lei, não pode distinguir cor”, já
dizia, no século passado, um juiz norte-americano.
Por falar em raça, vamos começar por esse conceito, que ampara o projeto, que é, podemos dizer, o
seu alicerce. Como disse o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, “quem tem raça é cachorro, gente não tem
raça”. É um conceito ultrapassado, desacreditado há
muitas décadas. Classiﬁcação racial é algo que vigorava no regime nazista e durante o apartheid na África do Sul. E a noção da existência de raças humanas
é um produto da nossa imaginação cultural. Sabe-se
hoje que não tem fundamento a crença na existência
de signiﬁcativas diferenças biológicas demarcadas
entre seres humanos.
Em seu livro “Humanidade sem Raças?”, publicado no ano passado, o geneticista Sérgio Pena sin-
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tetiza, num trecho, o absurdo contido nesse conceito
perverso. Diz ele:
“Como é possível que o fato de possuir ancestrais
na África faça o todo de uma pessoa ser diferente de
quem tem ancestrais na Ásia ou Europa? O que têm
a pigmentação da pele, o formato e a cor dos olhos
ou a textura do cabelo a ver com as qualidades humanas singulares que determinam uma individualidade
existencial?
“Tratar um indivíduo com base na cor da sua pele
ou na sua aparência física é claramente errado, pois
alicerça toda a relação em algo que é moralmente irrelevante com respeito ao caráter ou ações daquela
pessoa.”
Existem mais variações genéticas entre duas
pessoas loiras que entre uma loira e uma negra. Apesar disso, estamos prestes a ressuscitar essa crença
arcaica, navegando na contramão do resto do mundo.
Provavelmente, como é ﬂagrante o anacronismo da
idéia, precisaremos recorrer a manuais do século 19 e
da primeira metade do século 20, para deﬁnir critérios
conﬁáveis que estabeleçam a “raça” dos concorrentes
a vagas nas universidades.
Vale citar o caso narrado pela reportagem da revista Época, de Thiago Lugão, formado em engenharia
de produção no Cefet, o Centro Federal de Educação
Tecnológica. Sete anos atrás, em 2002, ele ﬁcou em
décimo-quarto lugar no vestibular da Universidade
do Norte Fluminense, no vestibular para o curso de
engenharia de exploração e prospecção de petróleo.
Havia 20 vagas.
Apesar de ter obtido 14,2 pontos na prova de
Física, que valia 20 pontos, não conseguiu lugar no
curso, pois concorrentes que se declararam negros e
obtiveram pontuação de 0,25 na mesma prova ﬁcaram
à sua frente. Thiago recorreu aos tribunais e venceu,
mas quando já estava formado e pós-graduado por outra universidade. Detalhe: Thiago tem um avô negro, e
poderia ter se declarado pardo, para obter o benefício
da inclusão no sistema de cotas.
Este é apenas um exemplo das distorções podem
ocorrer sob o sistema de cotas raciais, já em vigor em
algumas universidades. Não há como encontrar uma
explicação que convença um aluno da racionalidade
dessa prática: ela contraria a lógica, ao anular sua classiﬁcação para dar preferência a alguém que obteve uma
nota insigniﬁcante, em claro sinal de completo despreparo para o curso. Para não falar em casos que viraram
motivo de piada – como o ridículo “tribunal racial” da
Universidade de Brasília, que conseguiu a proeza de,
ao se ver diante de dois gêmeos idênticos, classiﬁcar
um como branco e o outro como negro.
De onde importamos a idéia das cotas? Dos
Estados Unidos, país em que o racismo era institucionalizado, com amparo em leis que oﬁcializavam a
segregação, separando escolas públicas, bancos de
ônibus e banheiros para uso dos negros. Em 1971,
quando a discriminação sancionada pelo Estado já
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pertencia ao passado, embora recente, foram instituídas as cotas raciais.
Décadas depois, admite-se que elas de pouco
adiantaram para mudar a vida dos negros norte-americanos. Num voto sobre políticas de ação aﬁrmativa,
o juiz Anthony Kennedy, da Suprema Corte, aﬁrmou:
“Preferências raciais, quando corroboradas pelo Estado,
podem ser a mais segregacionista das políticas, com
o potencial de destruir a conﬁança na Constituição e
na idéia de igualdade”.
Hoje em dia, nos Estados Unidos, vigoram políticas destinadas a assegurar a diversidade nas universidades, o que inclui a admissão não só de candidatos
negros, mas também de atletas que se destacam no
esporte que praticam, de mulheres, de estrangeiros.
Mas não há favorecimento: para entrar, é preciso primeiro tirar boas notas.
Deixemos de lado os aspectos confusos do projeto, que procura conciliar cotas sociais com cotas raciais, mas torna-se de compreensão praticamente impossível ao procurar deﬁnir como tais benefícios seriam
aplicados simultaneamente. Vamos a outro argumento
utilizado para justiﬁcar as cotas, o do racismo.
Seria ingênuo negar a persistência do preconceito racial, tanto no Brasil quanto em outros países.
Ele está presente em todo o planeta, assim como as
desigualdades sociais. Mas em nosso país ele não é
avalizado por instituições públicas, nunca foram criadas
barreiras legais devido à cor da pele. Temos leis – e
a mais conhecida é a Lei Afonso Arinos – que punem
os infratores com rigor.
É também verdade que um abismo separa ricos
e pobres em nosso país, mas a pobreza não é exclusividade dos negros, ou dos índios. Por sinal, a pobreza
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não discrimina, não distingue entre cores da pele. Negros e pardos, somados, representam a maioria dos
pobres brasileiros, cerca de 38 milhões. Mas há 19
milhões de brancos pobres. Num modelo econômico
em que a tendência sempre foi de concentração de
renda, a saída para reduzir desigualdades não consiste em separar a população por raças, muito menos
em facilitar o ingresso na universidade por meio da
discriminação.
O que precisamos é garantir educação de qualidade, a todos, desde o ensino fundamental. Temos
bons indicadores de universalização do ciclo básico,
mas ainda não enfrentamos como deveríamos o problema da falta de qualidade do ensino nos dois primeiros ciclos. Quem, devido à pobreza, não tem acesso
à preparação básica chega à universidade como um
analfabeto funcional, sem habilidades de leitura compreensiva, escrita e cálculo, que o incapacitarão durante toda sua vida.
Reservar cotas para quem não teve a formação
que deve anteceder a chegada à universidade não
resolverá nada. Pelo contrário, despejará no mercado
de trabalho ainda mais proﬁssionais despreparados e
condenados a carreiras medíocres, sempre em empregos de segunda linha.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 10
minutos.)
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Ata da 55ª Sessão Não Deliberativa,
em 20 de Abril de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Valdir Raupp e Leomar Quintanilha
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 18 horas e 16 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Brasília, segunda-feira, 20 de abril de 2009, 14
horas.
Declaro aberta a sessão do Senado da República do Brasil, o melhor Senado na história de 183
anos de Congresso. Aqui não tem negócio de enforcar
segunda-feira. Nós vamos enforcar são aqueles que
tramam contra a democracia. Nós somos como aquele sonho do primeiro grande combatente dos regimes
de exceção, Eduardo Gomes, que disse que o preço
das liberdades democráticas é a eterna vigilância. Nós
somos essa eterna vigilância, que garante a democracia deste País.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos desta sessão não-deliberativa, 55ª sessão
não-deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2003 (nº
4.375/2001, na Casa de origem, do Deputado
José Roberto Batochio), que dispõe sobre o interrogatório do acusado;
– Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2008 (nº
615/2007, na Casa de origem, da Deputada Nilmar Ruiz), que institui o Dia Nacional do Engenheiro Ambiental;
– Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 2008 (nº
5.949/2005, na Casa de origem, do Deputado
Geraldo Resende), que denomina Campus Universitário Professor Celso Muller do Amaral o
Campus Universitário da Universidade Federal
da Grande Dourados, localizado em Dourados,
no Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2008 (nº
7.474/2006, na Casa de origem, do Deputado

Arlindo Chinaglia), que institui o Dia Nacional da
Assistência Farmacêutica;
– Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 2008 (nº
1.769/2007, na Casa de origem, do Deputado
Vital do Rêgo Filho), que denomina Rodovia Governador Pedro Gondim o trecho rodoviário da
BR-230, entre as cidades de Cabedelo e João
Pessoa, no Estado da Paraíba;
– Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2008 (nº
1.384/2007, na Casa de origem, do Deputado
José Santana de Vasconcellos), que denomina
Viaduto Márcio Rocha Martins o viaduto localizado na BR-040 entre os Municípios de Ouro Preto
e Itabirito, Estado de Minas Gerais; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº
6.238/2005, na Casa de origem, do Deputado
Celso Russomanno), que acrescenta inciso IV ao
§ 2º do art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (acrescenta causa de interrupção do
prazo decadencial para reclamações por vícios
aparentes ou de fácil constatação).
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 603, de 2007, de autoria do Senador Jayme Campos, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal
do Norte do Mato Grosso (Ufenorte), com sede
no município de Sinop;
– Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2008, de autoria do Senador Magno Malta, que denomina
“Rodovia Ignez Cola” o trecho da rodovia BR-393
compreendido entre Cachoeiro do Itapemirim (ES)
e o contorno de Volta Redonda (RJ);
– Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2008, de autoria da Senadora Marisa Serrano, que institui o
“Dia Nacional da Educação Ambiental”; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2008, de autoria do Senador Inácio Arruda, que institui o Ano
Nacional Patativa do Assaré, em 2009.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos de
Lei do Senado vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência informa ao Plenário que o Requerimento nº 388, de 2009, de autoria do Senador Alvaro
Dias, de desapensamento de matérias que tramitam
em conjunto, será incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 258, parágrafo único, c/c o art. 48, inciso
XXXIII, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2009
Altera a redação do parágrafo único
do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, tornando pública condicionada a ação penal em
razão da injúria que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna pública condicionada a ação
penal em razão de injúria consistente na utilização de
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de
deﬁciência.
Art. 2º O parágrafo único do art. 145 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.145. ...............................................
Parágrafo único. Procede-se mediante
requisição do Ministro da Justiça, no caso do
inciso I do caput do art. 141 deste Código, e
mediante representação do ofendido, no caso
do inciso II do mesmo artigo, bem como no
caso do § 3º do art. 140 deste Código.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 36, DE 1999
Altera a redação do parágrafo único
do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao parágrafo único do art. 145 do
Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – a seguinte redação:
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“Art. 145. ..............................................
Parágrafo único. Procede-se mediante
requisição do Ministro da Justiça, no caso do
inciso I do art. 141, e mediante representação
do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
Recentemente foi editada a Lei nº 9.459, de 13
de maio de 1977, que introduziu o § 3º no art. 140 do
Código Penal, com vistas à deﬁnição típica da injúria
caracterizada “na utilização de elementos referentes
a raça, cor etnia, religião ou origem”.
De certo, tal iniciativa se traduz em avanço, quando procura majorar a pena, que passa a ser nesta hipótese, de reclusão de um a três anos, além da multa.
Não obstante, a referida inovação legal não considerou o fato de que, em geral, os agredidos ali referidos são pobres, não tendo condições de exercitar
plenamente o direito de queixa pela impossiblidade
de contratação de advogado ou mesmo desconhecimento dos serviços de assistência judiciária ou da
Defensoria Pública.
Deste modo, a presente proposição, que já foi
apresentada pelo nobre Deputado Luiz Alberto em
1997, sob o nº 3.540, continua a exigir regulamentação,
razão pela qual estou reapresentado o tema, procurando tornar publica a ação, condicionado-a a representação. Com isso, o ofendido, se assim o desejar, terá a
certeza de que o procedimento será impulsionado pelo
Ministério Público até o seu termo (art. 42 do Código
de Processo Penal:”O Ministério Público não poderá
desistir da ação penal), conjugando-se o seu interesse
pessoal com o interesse público, no sentido de afastar
qualquer atitude discriminatória”.
Nestes termos, solicito o apoio dos meus pares.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1999. –Deputado Paul Rocha – PT/PA.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Vide texto compilado
Código Penal.
....................................................................................
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Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
....................................................................................
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deﬁciência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena – reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
....................................................................................
Disposições comuns
Art. 141. As penas cominadas neste capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
cometido:
I – contra o Presidente da República, ou contra
chefe de governo estrangeiro:
II – contra funcionário público, em razão de suas
funções;
....................................................................................
Art. 145. Nos crimes previstos neste capítulo
somente se procede mediante queixa, salvo quando,
no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão
corporal.
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição
do Ministro da Justiça, no caso do nº I do art. 141, e
mediante representação do ofendido, no caso do nº II
do mesmo artigo.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2009
(Nº 5.560/2001, na Câmara dos Deputados,
da Deputada Nice Lobão)
Autoriza o enteado a adotar o nome
de família do padrasto, alterando a Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modiﬁca a Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 – Lei de Registros Públicos para
autorizar o enteado a adotar o nome de família do
padrasto.
Art. 2º O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:
“Art. 57. ................................................
..............................................................
§ 8º O enteado, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2º a 7º deste artigo,
poderá requerer ao juiz competente que, no
registro de nascimento, seja averbado o nome
de família de seu padrasto, sem prejuízo de
seus apelidos de família.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.560, DE 2001
Autoriza o enteado a adotar o nome
de família do padrasto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modiﬁca a Lei de Registros Públicos para autorizar o enteado a adotar o nome de
família do padrasto.
Art. 2º O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, passa a vigorar acrescida do seguinte § 8º:
“Art. 57. ................................................
§ 8º O enteado, havendo motivo ponderável, e na forma dos §§ 2º a 7º deste artigo,
poderá requerer ao juiz competente que, no
registro de nascimento, seja averbado o nome
de família de seu padrasto, sem prejuízo de
seus apelidos de família.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição tem por objetivo adequar
a Lei de Registros Públicos à realidade de nosso cotidiano.
Hoje é muito comum que crianças sejam criadas
pelo padrasto e não pelo pai. Com o grande número de
separações e novos casamentos, as crianças acabam
passando a maior parte da sua vida com padrastos, e
por ele sendo educadas.
Dessa forma, é natural que surja a vontade de
acrescer ao seu nome, também o nome de família daquele que o criou.
A Lei de Registros Públicos previu o acréscimo do
patronímico ao nome da mulher solteira nos tempos em
que não contávamos ainda com o divórcio entre nós.
O divórcio veio e a família contemporânea tem
outros anseios. É hora, pois, de permitirmos que os
enteados tenham esse direito, razão pela qual conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação
deste projeto.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. – Deputada Nice Lobão.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Atualizada a partir da republicação
Vide Lei nº 10.150, de 2000
Texto compilado
Texto original
Dispõe sobre os registros públicos, e
dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 57. Qualquer alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se
o mandato e publicando-se a alteração pela imprensa.
(Renumerado do art. 58 com nova redação pela Lei nº
6.216. de 1975.)
....................................................................................
§ 1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos
termos, o nome abreviado, usado como ﬁrma comercial
registrada ou em qualquer atividade proﬁssional.
§ 2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que
viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá
requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuizo dos apelidos próprios, de familia,
desde que haja impedimento legal para o casamento,
decorrente do estado civil de qualquer das partes ou
de ambas. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975.)
§ 3º O juiz competente somente processará o
pedido, se tiver expressa concordância do companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido,
no mínimo, 5 (cinco) anos ou existirem olhos da união.
(Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 4º O pedido de averbação só terá curso, quando
desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido
condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos
do marido, ainda que dele receba pensão alimenticia.
(Incluido peia Lei nº 6.216, de 1975.)
§ 5º O aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de uma das partes, ouvida a
outra. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975.)
§ 6º Tanto o aditamento quanto o cancelamento
da averbação previstos neste artigo serão processados em segreda de justiça. incluído pela Lei nº 6.216,
de 1975.)
§ 7º Quando a alteração de nome for concedida
em razão de fundada coação ou ameaça decorrente
de colaboração com a apuração de crime, o juiz compentente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença
concessiva da alteração, sem a averbação do nome
alterado, que somente poderá ser procedida mediante
determinação posterior, que levará em consideração
a cessação da coação ou ameaça que deu causa à
alteração. (Incluído pela Lei nº 9.807, de 1999.)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2009
(Nº 6.043/2002, na Câmara dos Deputados,
do Deputado Pompeo de Mattos)
Assegura ao recém-nascido o, direito
de realização de exames de identiﬁcação
de catarata congênita, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurada ao recém-nascido a realização do exame de diagnóstico clínico de catarata congênita nas maternidades e estabelecimentos hospitalares
congêneres do País.
Parágrafo único. O exame a que se refere este
ar tigo será realizado sob a responsabilidade técnica
de proﬁssional médico competente.
Art. 2º O responsável legal pelo recém-nascido
receberá, por ocasião da alta médica, relatório dos
exames e/ou procedimentos realizados contendo esclarecimentos e orientação quanto à conduta a ser
adotada em relação ao exame.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.043, DE 2002
Assegura ao recém-nascido o direito
de realização de exames de identiﬁcação
de catarata congênita, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado ao recém-nascido a realização do exame de diagnóstico clínico de catarata
congênita, pela técnica conhecida como “reﬂexo vermelho”, nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres do País.
Parágrafo único. O exame a que se refere este
artigo será realizado sob a responsabilidade técnica
de proﬁssional médico competente.
Art. 2º Fica assegurado ao recém-nascido portador de catarata congênita o encaminhamento para
cirurgia, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a
contar da realização do diagnóstico, bem como a comunicação ao órgão estadual de saúde competente,
objetivando a constituição de um Banco de Dados.
Parágrafo único. As maternidades e os estabelecimentos hospitalares congêneres que não dispuserem de estrutura cirúrgica capaz de solucionar o
problema, deverão encaminhar os casos positivos aos
hospitais capacitados para tal e devidamente credenciados ao SUS.
Art. 3º O órgão estadual de saúde competente
colocará à disposição das entidades proﬁssionais es-

494

12080 Terça-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pecíﬁcas os dados, trabalhos e estudos integrantes do
Banco de Dados sobre catarata congênita.
Art. 4º O responsável legal pelo recém-nascido
receberá, quando da alta médica, relatório dos exames
e/ou procedimentos realizados contendo esclarecimentos e orientação quanto à conduta a ser adotada em
relação ao exame.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Estima-se que, atualmente, um grande número
dos recém-nascidos sejam portadores de catarata congênita. O diagnóstico precoce deste tipo de catarata é
de extrema importância para o bom desenvolvimento
da criança, pois, quanto mais precoce o diagnóstico e
o subseqüente procedimento cirúrgico, nos casos positivos, será menor o dano a acuidade visual provocado
pela enfermidade.
Assim, um caso de catarata total, extirpada no
primeiro mês de vida, provavelmente não deixará sequelas, mas, se deixada evoluir, durante sete ou oito
anos, para então ser feita a cirurgia, possivelmente
criará danos irreversíveis, determinando baixa acentuada de visão, estimada em 20% a 30% da capacidade total.
A técnica conhecida como “reﬂexo vermelho” é,
atualmente, a mais indicada, pois alia a precisão de diagnóstico, signiﬁcativamente melhor que as demais, corri
o baixo custo, tanto no que se refere aos investimentos,
quanto no concernente aos custos operacionais.
A constituição de um Banco de Dados, relativo a
este assunto, permitirá o estabelecimento de políticas
de saúde pública norteadas por informações ﬁdedignas
e, não mais, ao sabor do empirismo.
A necessidade de realização de uma avaliação
oftalmológica, até o ﬁm do primeiro mês de vida da
criança o que, diﬁcilmente ocorre em famílias carentes, aliado ao dever de saúde pública de não permitir
que as crianças tenham sua visão prejudicada por
enfermidade de fácil controle, constituem os grandes
fatores motivadores deste projeto de lei.
A aprovação desta proposta beneﬁciará signiﬁcativa parcela da população que passará a ter a garantia de correção de eventuais problemas de visão
no inicio da enfermidade, possibilitando chances bem
maiores de cura.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2002. –
Pompeo de Mattos.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2009
(Nº 163/2003, na Câmara dos Deputados,
do Deputado Inocêncio Oliveira)
Dá denominação a viadutos da BR-232
localizados no perímetro urbano da cidade
de Bezerros, no Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam denominados Viaduto Prefeito Lucas Cardoso o viaduto de acesso à cidade de Bezerros
e Viaduto Dom José Lamartine Soares o viaduto de
acesso às cidades de Sairé e Camocim de São Félix,
situados na BR – 232, no perímetro urbano da cidade
de Bezerros, no Estado de Pernambuco.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 163, DE 2003
Dá denominação a viadutos da BR-232,
localizados no perímetro urbano da cidade
de Bezerros, no Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado Viaduto Prefeito Lucas
Cardoso o viaduto de acesso à cidade de Bezerros,
e Viaduto Dom José Lamartine Soares o viaduto de
acesso às cidades de Sairé e Camocim de São Félix,
situados na BR–232, no perimetro urbano da cidade
de Bezerros, no Estado de Pernambuco.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto visa homenagear dois dos mais ilustres ﬁlhos de Pernambuco, com relevantes serviços
prestados ao estado e à progressista cidade de Bezerros: Lucas Carneiro Soares Cardoso e Dom José
Lamartine Soares.
O primeiro foi professor, advogado brilhante, com
destacada atuação no foro de Bezerros e região, e três
vezes prefeito do município, deixando em todas as suas
gestões um acervo de obras que engrandeceram e engrandecem Pernambuco e seu povo. Destacam-se entre
elas a implantação do Distrito Industrial e o estimulo ao
turismo regional, inclusive inserindo o município no Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Além
disso, deu incentivo especial à preparação proﬁssional
da juventude de Bezerros, construindo na cidade, com
recursos federais, uma escola proﬁssionalizante, por
ele idealizada como referência no estado em matéria
de capacitação proﬁssional. Faleceu em dezembro
do ano passado, antes de consumar o sonho que em
vida tanto buscou.
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Dom José Lamartine Soares destacou-se por seu
trabalho religioso, como sacerdote, bispo e educador.
Ordenou-se padre em 1950, sagrando-se Bispo treze
anos mais tarde, depois de fecunda atuação missionária, especialmente como Secretário de Arcebispo
e Diretor de Ensino Religioso no Recife. Foi Vigário
Episcopal e Bispo Auxiliar de Olinda e Recife, membro
do Departamento de Liturgia da Comissão Nacional
de Liturgia da CNBB e representante da Arquidiocese
na Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico em
Pernambuco.
A homenagem, sugerida por coestaduanos, traduz a gratidão dos pernambucanos – especialmente de
Bezerros e região, para com dois de seus mais ilustres
ﬁlhos e benfeitores.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003. –
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Presidente.
(À Comissão Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2009
(Nº 421/2003, na Casa de Origem,
do Deputado José Pimentel)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005, para dispor sobre o arrendamento ou comodato de bens
e direitos de empresa em processo de recuperação judicial, por cooperativa de empregados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 60-A:
“Art. 60-A. Se o plano de recuperação
judicial aprovado envolver arrendamento ou
comodato de unidades produtivas isoladas
do devedor a sociedade cooperativa formada
por empregados da empresa em recuperação
judicial, com a assistência do sindicato representante da categoria proﬁssional, não haverá
sucessão da cooperativa nas obrigações tributárias ou trabalhistas do devedor.
Parágrafo único. Uma vez constituída a
sociedade cooperativa de que trata este artigo,
poderão, nos termos do estatuto, ser admitidos
novos associados.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 421, DE 2003
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para descaracterizar a sucessão de empregador
no caso que menciona e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 448 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, ﬁca acrescido dos seguintes
parágrafos:
“§ 1º A realização dos contratos de arrendamento ou de comodato do patrimônio
integral ou parcial da empresa a sociedades
cooperativas, com a assistência do sindicato
proﬁssional, não acarreta mudança de sua
estrutura jurídica, permanecendo ela como
única responsável por todas as obrigações
decorrentes dos contratos de trabalho com
seus empregados.
§ 2º Uma vez constituída, a sociedade
cooperativa referida no caput deste artigo
poderá, nos termos de seu estatuto, admitir
novos associados.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Esta propositura foi apresentada a esta Casa
pelo ilustre Deputado Jair Meneguelli, na legislatura
passada, e agora o fazemos devidamente autorizado
por seu eminente autor.
O eminente autor parte da constatação de que
muitas empresas brasileiras, em situação de crise
econômico-ﬁnanceira ou impossibilitadas de enfrentar
as mudanças e a competição provenientes da abertura
do mercado, estão fechando suas portas, com graves
consequências para os trabalhadores, para a empresa
e, principalmente, para a sociedade e o País, em face
das perdas de riquezas e do fechamento de postos de
trabalho. E isso vem ocorrendo de maneira cada vez
mais frequente e veloz.
Em momentos como este, temos o dever de buscar saídas criativas e viáveis para a crise, procurando,
de todas as formas, minimizar suas consequências para
a sociedade brasileira. Nosso principal objetivo é, portanto, salvaguardar as organizações de trabalhadores
que estão tentando encontrar saidas capazes de impedir o fechamento das empresas e, em decorrência,
resguardar os postos de trabalho.
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Assim, a formação de sociedades cooperativas
compostas por ex-empregados das empresas, com
o escopo de obter o arrendamento, a locação ou o
comodato do seu patrimônio, total ou parcialmente, é
uma possibilidade real de impedir o encerramento de
suas atividades. Os trabalhadores poderão utilizar seu
conhecimento técnico e toda sua criatividade para reduzir os custos e aumentar a qualidade dos produtos,
cuja comercialização gerará frutos para os próprios
trabalhadores na qualidade de cooperados.
O modelo atual estimula a fraude, pois basta
que se ﬁrme um contrato de locação, arrendamento
ou comodato de bens e direitos entre a empresa e a
cooperativa formada por seus ex-empregados, para
que nossos tribunais possam caracterizar a sucessão
de empresas, transferindo todos os ônus (de natureza
ﬁscal, trabalhista e comercial) da empresa mercantil
em crise para as cooperativas de trabalhadores. Lamentavelmente, o Poder Judiciário trabalhista vem
desconsiderando que os trabalhadores estão apenas
tentando salvar seus postos de trabalho, através da
constituição de cooperativas, independentes das empresas mercantis.
É bom que se lembre que nossa proposição não
retira as responsabilidades com obrigações, ônus e dívidas da empresa mercantil em relação a seus credores (entre eles os próprios trabalhadores). Tampouco
transfere a titularidade dos bens, que são a garantia
para as dívidas contraídas, para as cooperativas de
trabalhadores. Trata unicamente da transferência da
posse, temporária, sobre o referido patrimônio, através
dos citados contratos.
Condiciona-se, ainda, a regularidade da transação à assistência sindical, para que eventuais aproveitadores não utilizem desta medida para fraudar a
legislação aplicável.
Sem dúvida alguma, o trabalho, como fonte principal da riqueza de uma nação, deve ser objeto de
especial atenção do Poder Público, principalmente do
Poder Legislativo.
Esse é um dos casos em que a ﬂexibilização do
Direito do Trabalho vai beneﬁciar efetivamente o trabalhador, pois, se a empresa fechar, apesar de terem
seus direitos trabalhistas garantidos, até mesmo de
forma privilegiada, os trabalhadores não terão mais
os seus empregos, ﬁcando obrigados a esperar uma
decisão deﬁnitiva do Poder Judiciário que, não raro,
se prolonga por décadas.
Mesmo obtendo seus direitos em juízo, aos empregados interessa muito mais a continuidade da atividade produtiva do que apenas reduzidas indenizações, pois o que o preocupa fundamentalmente é a
manutenção do seu trabalho.
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Não devemos esquecer que, também para o Estado, mais importante do que a extinção ou alienação
judicial de uma empresa, é a preservação de sua atividade produtiva, inclusive com os respectivos recolhimentos tributários e previdenciários.
Por isso, estamos defendendo esta alteração da
norma consolidada, para permitir que os empregados
de uma empresa, desde que por meio da constituição
de sociedade cooperativa, possam ﬁrmar contratos
de arrendamento, locação ou comodato do patrimônio
ativo da empresa, a ﬁm de continuarem a exercer a
mesma atividade produtiva, sem que isso se conﬁgure
sucessão de empregador.
Isto posto, contamos com a colaboração de nossos companheiros parlamentares para aprovamos este
projeto de lei, que beneﬁciará expressivo número de
trabalhadores.
Sala das Sessões, 19 de março de 2003. – Deputado José Pimentel.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005
Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos
e de Constituição, Justiça e Cidadania, nos
termos do art. 49, I.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 2009
(Nº 6.630,/2006, na Casa de origem,
do Deputado Maurício Rands)
Proíbe que urna mesma pessoa ocupe
2 (duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei visa proibir que uma mesma pessoa ocupe, na condição de estudante, 2 (duas) vagas,
simultaneamente, no curso de graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo o território
nacional.
Art. 2º É proibido uma mesma pessoa ocupar,
na condição de estudante, simultaneamente, no curso de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou
em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior em todo o território
nacional.
Art. 3º A instituição pública de ensino superior
que constatar que um dos seus alunos ocupa uma
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outra vaga na mesma ou em outra instituição deverá
comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do primeiro
dia útil posterior à comunicação.
§ 1º Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste artigo ou não optar por uma das
vagas, a instituição pública de ensino superior providenciará o cancelamento:
I – da matrícula mais antiga, na hipótese de a
duplicidade ocorrer em instituições diferentes;
II – da matrícula mais recente, na hipótese de a
duplicidade ocorrer na mesma instituição.
§ 2º Concomitantemente ao cancelamento da
matrícula na forma do disposto no § 1º deste artigo,
será decretada a nulidade dos créditos adquiridos no
curso cuja matrícula foi cancelada.
Art. 4º O aluno que ocupar, na data de início de
vigência desta lei, 2 (duas) vagas simultaneamente
poderá concluir o curso regularmente.
Art. 5º Esta lei entra em vigor após decorridos 30
(trinta) dias de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.630, DE 2006
Proíbe que uma mesma pessoa ocupe
duas vagas símultaneamente em instituições públicas de ensino superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei visa proibir que uma mesma pessoa ocupe duas vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior em todo território
nacional.
Art. 2º É proibido uma mesma pessoa ocupar
simultaneamente mais de uma vaga no mesmo curso
ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior.
Art. 3º A instituição pública de ensino superior
que constatar que um dos seus alunos ocupa uma
outra vaga na mesma ou em outra instituição, deverá
comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro
dia útil posterior à comunicação.
§ 1º Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no caput deste artigo ou não optar por uma das
vagas, a instituição pública de ensino superior providenciará o cancelamento:
I – da matrícula mais antiga na hipótese de a duplicidade ocorrer em instituições diferentes;
II – da matrícula mais recente na hipótese de a
duplicidade ocorrer na mesma instituição.
§ 2º Concomitantemente ao cancelamento da
matrícula na forma do § 1º deste artigo, será decretada a nulidade dos créditos adquiridos no curso cuja
matrícula foi cancelada.
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Art. 4º O aluno que ocupar, na data de início de
vigência desta lei, duas vagas simultâneas poderá
concluir o curso regularmente.
Art. 5º Esta lei entra em vigor após decorridos 30
(trinta) dias de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
É muito pequeno o número de brasileiros matriculados nos cursos oferecidos pelas instituições públicas de
ensino superior e muito grande o número de brasileiros que
não conseguem ser aprovados nos processos seletivos.
O número de instituições públicas de ensino superior ainda é muito reduzido e não será alterado substancialmente nos próximos anos.
Assim, não é justo que duas vagas ﬁnanciadas
pelo Poder Público, à custa dos tributos pagos pelos
cidadãos, sejam preenchidas pela mesma pessoa. Ao
contrário, é até mesmo abusivo que isso ocorra, quando sabemos que a imensa maioria dos brasileiros não
tem como pagar os próprios estudos.
Outrossim, a prática que visamos agora coibir fere
também a ﬁnalidade social que rege a universidade
pública, devendo esta ser democrática, gratuita e de
qualidade, garantindo assim a possibilidade de ingresso
nos cursos oferecidos ao maior número de cidadãos
e cidadãs, na permanente busca pela ampliação do
ensino público superior em nosso País.
Este projeto de lei então, caso venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional, contribuirá para que
um maior número de brasileiros tenha acesso a uma
instituição pública de ensino superior sem que isso
importe aumento na despesa pública.
Diante da razoabilidade desta proposição e da
justeza dos ﬁns almejados, conto com o apoio de meus
pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2006. –
Deputado Maurício Rands.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, nos termos do art. 49, I,)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2009
(Nº 1.090/2007, Na Casa de Origem,
do Deputado Edmilson Valentim)
Altera a Lei nº 7.210. de 11 de julho de
1984 ( competência da Defensoria Pública
de garantir o acesso à justiça no âmbito da
execução da pena e prestação de assistêcia
judiciária integral e gradativa)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 16; acrescenta o inciso VIII ao art. 61; dá nova redação ao art. 63, ao §
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1º do art. 69 e ao art. 80; acrescenta o Capitulo IX ao
Título III, com os arts. 81-A e o art. 81-B; altera o art.
83, a– crescentando-lhe § 3º; e dá nova redação aos
arts. 116, 129, 144, 146, 183, 187, 188, 193 e 195 da
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
– Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as seguintes altereações:
“Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral
e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e
fora dos estabelecimentos penais.
§ 1º As Unidades da Federação deverão
prestar auxílio estrutural, pessoal e material
à Defensoria Pública, no exercício de suas
funções dentro e fora dos estabelecimentos
penais.
§ 2º Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado, destinado ao
atendimento pelo Defensor Público.
§ 3º Fora dos estabelecimentos penais,
serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública, para a prestação
de assistência jurídica integral e gratuita aos
presos, internados, egressos e seus familiares, sem recursos ﬁnanceiros para constituir
advogado. “ (NR)
Art. 61. ..................................................
..............................................................
VIII – a Defensoria Pública.” (NR)
“Art. 63. O Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária será integrado por 13
(treze) membros designados por meio de ato
do Ministério da Justiça, dentre professores e
proﬁssionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas,
bem como por representantes da comunidade, da Defensoria Pública e dos Ministérios
da área social.
..................................................... “(NR)
“Art. 69. ................................................
§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado,
do Distrito Federal e dos Territórios, dentre
professores e proﬁssionais da área do Direito
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes
da comunidade e da Defensoria Pública. A
legislação federal e estadual regulará o seu
funcionamento.
..................................................... “(NR)
“Art. 80. Haverá em cada comarca um
Conselho da Comunidade composto, no mí-
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nimo, por 1 (um) representante de associação
comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do
Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado pelo
Defensor Público Geral e 1 (um) assistente
social escolhido pela Delegacia Seccional do
Conselho Nacional de Assistentes Sociais.
...................................................... (NR)
“CAPÍTULO IX
Da Defensoria Pública
‘Art. 81-A. A Defensoria Pública velará
pela regular execução da pena e da medida de
segurança, oﬁciando, no processo executivo e
nos incidentes da execução, para a defesa dos
necessitados em todos os graus e instâncias,
de forma individual e coletiva.’
‘Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria
Pública:
I – requerer, individual ou coletivamente:
a) todas as providências necessárias ao
desenvolvimento do processo executivo;
b) a aplicação aos casos julgados de lei
posterior que de qualquer modo a favorecer
o condenado;
c) a declaração de extinção da punibilidade;
d) a uniﬁcação de penas;
e) a detração e remição da pena;
f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;
g) a aplicação de medida de segurança
e sua revogação, bem como a substituição da
pena por medida de segurança;
h) a conversão de penas, a progressão
nos regimes, a suspensão condicional da pena,
o livramento condicional, a comutação de pena
e o indulto;
i) a autorização de saídas temporárias;
j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
k) o cumprimento de pena ou medida de
segurança em outra comarca;
l) a remoção do condenado na hipótese
prevista no § 1º do art. 86 desta Lei;
II – ﬁscalizar a emissão anual do atestado de pena a cumprir;
III – interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução;
IV – representar ao juiz da execução ou
à autoridade administrativa para instauração
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de sindicância ou procedimento administrativo,
em caso de violação das normas referentes à
execução penal;
V – inspecionar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado
funcionamento e promovendo, quando for o
caso, a apuração de responsabilidade;
VI – representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de
estabelecimento penal.
Parágrafo único. O órgão da Defensoria
Pública visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença
em livro próprio.’”
“Art. 83. ................................................
..............................................................
§ 3º Haverá instalação destinada à Defensoria Pública.” (NR)
“Art. 116. O juiz poderá modiﬁcar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento
do Ministério Público, da Defensoria Pública,
da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendam.” (NR)
“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao Juízo da execução,
ao Ministério Público e à Defensoria Pública
cópia do registro de todos os condenados que
estejam trabalhando e dos dias de trabalho de
cada um deles.
.................................................... ” (NR)
“Art. 144. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria
Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modiﬁcar as condições especiﬁcadas
na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso
I do caput do art. 137 desta Lei, observado
o disposto nos incisos II e III e §§1º e 2º do
mesmo artigo.”(NR)
“Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento
do interessado, do Minisitério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação
do Conselho Penitenciário, julgará extinta a
pena privativa de liberdade se expirar o prazo
do livramento sem revogação.” (NR)
“Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde
mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público, da Defensoria Pública ou
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da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de
segurança.” (NR)
“Art. 187. Concedida a anistia, o Juiz,
de ofício, a requerimento do interessado, do
Ministério Público, da Defensoria Pública, por
proposta da autoridade administrativa ou do
Conselho Penitenciário, declarará extinta a
punibilidade.” (NR)
“Art. 188. O indulto individual poderá ser
provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, da Defensoria
Pública, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa.” (NR)
“Art. 193. Se o sentenciado for beneﬁciado por indulto coletivo, o Juiz, de ofício, a
requerimento do interessado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou por iniciativa
do Conselho Penitenciário ou da autoridade
administrativa, providenciará de acordo com
o disposto no art. 192 desta Lei.”(NR)
“Art. 195. O procedimento judicial iniciarse-á de ofício, a requerimento do Ministério
Público, da Defensoria Pública, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge,
parente ou descendente, mediante proposta
do Conselho Penitenciário ou, ainda, da autoridade administrativa.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.090, DE 2007
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1964, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado, pela aprovação (relator: Deputado Neilton Mulim)
Art. 1º Esta Lei altera o artigo 16, acrescenta o
inciso VIII ao artigo 61, dá nova redação ao artigo 63,
dá nova redação ao artigo 69, parágrafo primeiro, dá
nova redação ao artigo 80, acrescenta o capítulo IX
ao título III, criando o art. 81-A e o art. 81-B, altera o
artigo 83, acrescentando o parágrafo terceiro e dá nova
redação aos artigos 116, 129, 144, 146, 183, 187, 186,
193 e 195 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984
– Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria estabelecimentos penais.
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§ 1º As Unidades da Federação deverão
prestar auxílio estrutural, pessoal e material
à Defensoria Pública, no exercício de suas
funções dentro e fora dos estabelecimentos
penais.
§ 2º Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado, destinado ao
atendimento pelo Defensor Público.
§ 3º Fora dos estabelecimentos penais,
serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública, para a prestação
de assistência jurídica integral e gratuita aos
presos, internados, egressos e seus familiares, sem recursos ﬁnanceiros para constituir
advogado” (NR)
..............................................................
“Art. 61. ................................................
..............................................................
VIII – A Defensoria Pública” (NR)
..............................................................
“Art. 63. O Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária será integrado por 13
(treze) membros designados através de ato do
Ministério da Justiça, dentre professores e proﬁssionais da área do Direito Penal, Processual
Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem
como por representantes da comunidade, da
Defensoria Pública e dos Ministérios da área
social” (NR)
..............................................................
“Art. 69. ................................................
§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado,
do Distrito Federal e dos Territórios, dentre
professores e proﬁssionais da área do Direito
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes
da comunidade e da Defensoria Pública. A
legislação federal e estadual regulará o seu
funcionamento” (NR)
..............................................................
“Art. 80. Haverá em cada comarca, um
Conselho da Comunidade, composto no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado
pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil,
um Defensor Público indicado pelo Defensor
Público Geral e um assistente social escolhido
pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.” (NR)
..............................................................
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CAPÍTULO IX
Da Defensoria Pública
Art. 81a. A Defensoria Pública velará pela
regular execução da pena e da medida de segurança, oﬁciando no processo executivo e
nos incidentes da execução, para a defesa dos
necessitados em todos os graus e instâncias,
de forma individual e coletiva” (NR)
Art. 81-b. Incumbe, ainda, à Defensoria
Pública:
I – requerer, individual ou coletivamente:
a) todas as providências necessárias ao
desenvolvimento do processo executivo;
b) a aplicação aos casos julgados de lei
posterior que de qualquer modo favorecer o
condenado;
c) a declaração de extinção da punibilidade;
d) a uniﬁcação de penas;
e) a detração e remição da pena;
f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;
g) a aplicação de medida de segurança
e sua revogação, bem como a substituição da
pena por medida de segurança;
h) a conversão de penas, a progressão
nos regimes, a suspensão condicional da pena,
o livramento condicional, a comutação de pena
e o indulto;
i) a autorização de saídas temporárias;
j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
k) o cumprimento de pena ou medida de
segurança em outra comarca;
I – a remoção do condenado na hipótese
prevista no § 1º do artigo 86 desta lei.
II – ﬁscalizar a emissão anual do atestado de pena a cumprir;
III – interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução;
IV – representar ao juiz da execução ou
à autoridade administrativa para instauração
de sindicância ou procedimento administrativo,
em caso de violação das normas referentes à
execução penal;
V – inspecionar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado
funcionamento e promovendo, quando for o
caso, a apuração de responsabilidade;
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VI – representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de
estabelecimento penal.
Parágrafo único. O órgão da Defensoria
Pública visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença
em livro próprio.” (NR)
..............................................................
“Art. 83. ................................................
§ 3º Haverá instalação destinada à Defensoria Pública” (NR)
..............................................................
“Art. 116. O juiz poderá modiﬁcar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento
do Ministério Público, da Defensoria Pública,
da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.” (NR)
..............................................................
“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução,
ao Ministério Público e à Defensoria Pública
cópia do registro de todos os condenados que
estejam trabalhando e dos dias de trabalho de
cada um deles.” (NR)
..............................................................
“Art. 144. O juiz, de ofício, a requerimento
do Ministério Público, da Defensoria Pública
ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modiﬁcar as condições especiﬁcadas na sentença,
devendo o respectivo ato decisório ser lido ao
liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do artigo 137 desta
lei, observado o disposto nos incisos II e III e
§ 1º e 2º do mesmo artigo.” (NR)
..............................................................
“Art. 146. O juiz, de ofício, a requerimento
do interessado, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do
Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena
privativa de liberdade, se expirar o prazo do
livramento sem revogação.” (NR)
..............................................................
“Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde
mental, o juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público, da Defensoria Pública ou
da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de
segurança.” (NR)
..............................................................
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“Art. 187. Concedida a anistia, o juiz,
de ofício, a requerimento do interessado, do
Ministério Público, da Defensoria Pública, por
proposta da autoridade administrativa ou do
Conselho Penitenciário, declarará extinta a
punibilidade.” (NR)
..............................................................
“Art. 188. O indulto individual poderá ser
provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, da Defensoria
Pública, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa.” (NR)
..............................................................
“Art. 193. Se o sentenciado for beneﬁciado por indulto coletivo, o juiz, de ofício, a
requerimento do interessado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou por iniciativa
do Conselho Penitenciário ou da autoridade
administrativa, providenciará de acordo com
o disposto no artigo anterior.” (NR)
..............................................................
“Art. 195. O procedimento judicial iniciarse-á de oﬁcio, a requerimento do Ministério
Público, da Defensoria Pública, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge,
parente ou descendente, mediante proposta
do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Constituição Federal prevê em seus artigos 3º,
5º, 6º, 7º, 170 e 193, entre outros, o direito do cidadão
a uma justiça social. No entanto, é necessário que o
Estado brasileiro viabilize a aplicação desses anseios
sociais englobados nos princípios constitucionais.
Nesse sentido, um dos instrumentos mais importantes para se galgar à inclusão social é o pleno acesso
à Justiça, direito fundamental, alçado à proteção das
cláusulas pétreas pelo legislador constituinte. Alguns
dos instrumentos previstos na Carta Magna são:
– a impossibilidade de se excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão,
ameaça ou controvérsia a direito;
– a proteção dos princípios da ampla defesa e do contraditório nos processos judiciais
e administrativos, assegurados aos litigantes
em geral, e a impossibilidade de se constituir
tribunal ou juízo de exceção; e
– a assistência jurídica integral e gratuita
aos necessitados.
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A diﬁculdade do cidadão brasileiro em ter seu
direito constitucional garantido se reﬂete nos dados:
segundo informações censitárias, há cerca de 401.000
presos no Brasil. Desses, aproximadamente 80% não
possuem condições ﬁnanceiras de se fazerem representar judicial e extrajudicialmente, desconhecem os
seus direitos, e são, na prática, abandonados pelo Estado. Dessa maneira, urge erigir a Defensoria Pública
à categoria de autêntico órgão da execução penal,
responsável pela tutela dos excluídos, para que essa
triste realidade seja alterada.
Registra-se que a Defensoria Pública deixou de
ser incluída no elenco de órgãos da execução penal
porque, em 1984, ano de elaboração da Lei de Execução Penal, a nobre instituição ainda se mostrava
incipiente, não ostentando a pujança e relevância de
hoje, deﬂagrada pelo tratamento constitucional conferido pela Carta de 1988. Se elaborada atualmente,
certamente a Lei de Execução Penal contemplaria a
Defensoria Pública em seu artigo 61.
O papel do defensor público é de suma importância diante do emaranhado burocrático que cerca a execução penal, fazendo a interface entre a administração
pública penitenciária e o Poder Judiciário, muitas vezes
alijado do cotidiano das unidades prisionais.
De outro lado, a presença constante dos defensores públicos dentro das unidades prisionais impõe-se
como uma medida eﬁcaz para a diminuição dos índices
de violência, corrupção, tortura e desrespeito à lei. Permite ainda a viabilização de projetos ressocializadores
e a garantia do atendimento jurídico integral e gratuito
assegurado pela Constituição Federal de 1988.
A atuação dos Defensores Públicos nas unidades
prisionais é fundamental para a garantia do efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal, contribuindo diretamente para a redução do nível de violência urbana e
riscos de rebeliões. A Defensoria Pública é igualmente
vital para a concretização dos ditames constitucionais,
pois permite que os hipossuﬁcientes possam reivindicar as suas pretensões, por intermédio de Defensores
Públicos que sejam realmente independentes e livres
de quaisquer formas de intervenção ou interferência
do Estado na sua atuação.
O presente Projeto de Lei visa aperfeiçoar a Lei
de Execução Penal, conferindo explicitamente à Defensoria Pública o papel de órgão provedor da garantia do princípio constitucional de acesso à Justiça, no
âmbito da execução da pena. Desse modo, o Estado
brasileiro contribuirá para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos presos, internados,
egressos e seus: familiares, sem recursos ﬁnanceiros
para constituir advogado.
Salas das Sessões, 16 de maio de 2007. – Deputado Edmilson Valentim, PCdoB/RJ.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
....................................................................................
Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica nos estabelecimentos penais.
....................................................................................
TÍTULO III
Dos Órgãos da Execução Penal
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 61. São órgãos da execução penal:
I – o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária;
II – o Juízo da Execução:
III – o Ministério Público;
IV – o Conselho Penitenciário;
V – os Departamentos Penitenciários;
VI – o Patronato;
VII – o Conselho da comunidade.
....................................................................................
Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária será integrado por 13 (treze) membros
designadas através de ato do Ministério da Justiça,
dentre professores e proﬁssionais da área do Direito
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade
e dos Ministérios da área social.
Parágrafo único. O mandato dos membros do
conselho terá duração de 2 (dois) anos, renovado 1/3
(um terço) em cada ano.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Do Conselho Penitenciário
Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e ﬁscalizador da execução da pena.
§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal
e dos Territórios, dentre professores e proﬁssionais da
área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário
e ciências correlatas, bem como por representantes da
comunidade. A legislação federal e estadual regulará
o seu funcionamento.
....................................................................................
CAPÍTULO VIII
Do Conselho da Comunidade
Art. 80. Haverá em cada comarca, um Conselho da Comunidade, composto no mínimo, por 1 (um)
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representante de associação comercial ou industrial,
1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos
Advogados do Brasil e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional
de Assistentes Sociais.
Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ﬁcará a critério do Juiz da execução
a escolha dos integrantes do Conselho.
Art. 81. Incumbe ao conselho da Comunidade:
I – visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca;
II – entrevistar presos;
III – apresentar relatórios mensais ao Juiz da
execução e ao Conselho Penitenciário;
IV – diligenciar a obtenção de recursos materiais e
humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.
....................................................................................
Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua
natureza, deverá contar em suas dependências com
áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.
§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de
estudantes universitários. (Renumerado pela Lei nº
9.046, de 18-5-95)
§ 2º Os estabelecimentos penais destinados a
mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus ﬁlhos. (Incluído pela
Lei nº 9.046, de 18-5-95)
....................................................................................
Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem
ser executadas em outra unidade, em estabelecimento
local ou da União.
§ 1º A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para
recolher, mediante decisão judicial, os condenados à
pena superior a 15 (quinze) anos, quando a medida
se justiﬁque no interesse da segurança pública ou do
próprio condenado.
§ 1º A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para
recolher os condenados, quando a medida se justiﬁque no interesse da segurança pública ou do próprio
condenado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de
10-12-2003)
§ 2º Conforme a natureza do estabelecimento,
nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que
se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento
de terras ociosas.
§ 3º Caberá ao juiz competente, a requerimento
da autoridade administrativa deﬁnir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório
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ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. (Incluído Dela Lei nº 10.792. de
1º-12-2003)
....................................................................................
Art. 116. O Juiz poderá modiﬁcar as condições
estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério
Público, da autoridade administrativa ou do condenado,
desde que as circunstâncias assim o recomendem.
....................................................................................
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará
mensalmente ao Juízo da execução cópia do registro
de todos os condenados que estejam trabalhando e
dos dias de trabalho de cada um deles.
Parágrafo único. Ao condenado dar-se-á relação
de seus dias remidos.
....................................................................................
Art. 137. A cerimônia do livramento condicional
será realizada solenemente no dia marcado pelo Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento
onde está sendo cumprida a pena, observando-se o
seguinte:
I – a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo Presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou,
na falta, pelo Juiz;
II – a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento;
III – o liberando declarará se aceita as condições.
§ 1º De tudo em livro próprio, será lavrado termo
subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não
puder escrever.
§ 2º Cópia desse termo deverá ser remetida ao
Juiz da execução.
....................................................................................
Art. 144. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modiﬁcar
as condições especiﬁcadas na sentença, devendo o
respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma
das autoridades ou funcionários indicados no inciso
I, do artigo 137, desta Lei, observado o disposto nos
incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.
....................................................................................
Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do
interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta
a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do
livramento sem revogação.
....................................................................................
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Art. 183. Quando, no curso da execução da pena
privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou
perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena
por medida de segurança.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Anistia e do Indulto
Art. 187. Concedida a anistia, o Juiz, de ofício, a
requerimento do interessado ou do Ministério Público,
por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.
....................................................................................
Art. 188. O indulto individual poderá ser provocado
por petição do condenado, por iniciativa do Ministério
Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade
administrativa.
....................................................................................
Art. 193. Se o sentenciado for beneﬁciado por indulto
coletivo, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado,
do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará
de acordo com o disposto no artigo anterior.
....................................................................................
Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de
ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente
ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2009
(Nº 1.801/2007, na Casa de Origem,
do Deputado Cláudio Magrão)
Dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências. (Autoriza o oﬁcial de
Registro a realizar, de ofício, a retiﬁcação
de erros evidentes de qualquer natureza, incluindo o assentamento de Registro Civil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com o objetivo de permitir, em caso de
erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção, a retiﬁcação extrajudicial de registro de assentamento civil.
Art. 2º Os arts. 40, 57 e 110 da Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 40. Fora da retiﬁcação feita no ato,
qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos arts. 109 a 112 desta Lei”. (NR)
“Art. 57. A alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente, após
audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o
registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada
a hipótese do art. 110 desta Lei.
..................................................... ”(NR)
“Art. 110. Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata
de necessidade de sua correção poderão ser
corrigidos de ofício pelo oﬁcial de registro no
próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador,
independentemente de pagamento de selos
e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público.
§ 1º Recebido o requerimento instruído
com os documentos que comprovem o erro,
o oﬁcial submetê-lo-á ao órgão do Ministério
Público que o despachará em 5 (cinco) dias.
§ 2º Quando a prova depender de dados
existentes no próprio cartório, poderá o oﬁcial
certiﬁcá-lo nos autos.
§ 3º Entendendo o órgão do Ministério
Público que o pedido exige maior indagação,
requererá ao juiz a distribuição dos autos a um
dos cartórios da circunscrição, caso em que se
processará a retiﬁcação, com assistência de
advogado, observado o rito sumaríssimo.
§ 4º Deferido o pedido, o edital averbará a retiﬁcação à margem do registro, mencionando o número do protocolo e a data da
sentença e seu trânsito em julgado, quando
for o caso.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.801, DE 2007
Dá nova redação aos arts. 40, 57 e 116,
caput, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 110 e seus parágrafos, da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973 passam a ter a
seguinte redação:
“Art.110. A retiﬁcação de erros evidentes
de qualquer natureza poderá ser feita de oﬁcio
pelo Oﬁcial de Registro a qualquer tempo no
próprio cartório onde se encontrar o assentamento, ou a requerimento assinado pelo
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interessado, seu representante legal ou procurador, independentemente de pagamento
de selos e taxas.
§ 1º O requerimento de retiﬁcação será
instruído com documentos que comprovem o
erro, devendo o Oﬁcial encaminhar os autos
ao juiz no caso de dúvida, ou a pedido interessado, para decisão em cinco dias, depois
de ouvido o Ministério Público.
§ 2º Veriﬁcado o erro evidente de qualquer
natureza, o Oﬁcial de Registro fará a averbação da retiﬁcação à margem do registro, com
a devida cautela, mencionando o número do
protocolo, a data da sentença e seu trânsito
em julgado.
§ 3º Entendendo o juiz que o pedido exige maior indagação, ou sendo impugnado pelo
órgão do Ministério Público, mandará distribuir
os autos a um dos cartórios da circunscrição,
caso em que se processará a retiﬁcação, com
assistência de advogado observado o procedimento sumário”. (NR)
Art. 2º O art. 40 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 40. Fora da retiﬁcação feita no ato,
qualquer outra só poderá ser efetuada nos
termos dos arts. 109 a 112”. (NR)
Art. 3º O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. A alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente, após
audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o
registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada
o disposto no art. 110.
.................................................... ” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação”.
Justiﬁcação
A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, dispõe que a correção de erros evidentes nos assentos
de Registro Civil das Pessoas Naturais será processada no próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado,
a qual é recebida, protocolada, autuada, remetida ao
Ministério Público e posteriormente ao juiz togado da
circunscrição.
Trata-se de procedimento que poderia ser alterado, facilitando a retiﬁcação de documentos que
contenham erros evidentes, comprováveis por outros
documentos. A ﬁnalidade dos Registros Públicos é a
garantia de autenticidade dos assentamentos, já que
o registro espelha a realidade. Assim, a retiﬁcação de
erros evidentes deve ser facilitada e até mesmo esti-
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mulada, especialmente em relação aos assentamentos
de Registro Civil das Pessoas Naturais, cujas certidões
são utilizadas para se fazer outros documentos.
O procedimento atual desestimula o cidadão a
requerer a retiﬁcação de registro, já que em média, na
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, leva dois
meses para ser apreciado. Ou seja, muitos cidadão
deixam de solicitar a retiﬁcação dos assentos e acabam por utilizar certidões contendo erros, em virtude
de demora no procedimento de retiﬁcação.
A alteração proposta beneﬁciará também o Ministério Público e o Poder Judiciário, que deixarão de
apreciar as retiﬁcações de erros evidentes, comprováveis documentalmente; poderão dedicar maior tempo às
demais retiﬁcações, que continuarão a ser processadas
na forma dos arts. 109 e 110 da Lei nº 6.015/1973, e
outros processos em tramitação.
Por outro lado, a atribuição ao Oﬁcial de Registro
das Pessoas Naturais da responsabilidade pela retiﬁcação de erros evidentes, de ofício ou a requerimento do
interessado, é medida salutar. Trata-se de categoria de
proﬁssionais do direito dotados de fé pública, sujeita à
permanente ﬁscalização do Poder Judiciário e que terá
plenas condições de assumir tal responsabilidade.
Aliás, a própria Lei nº 6.015/1973 prevê, no art.
213, que a retiﬁcação de erro evidente será feita, com a
devida cautela, pelo Oﬁcial de Registro de Imóveis. Por
sua vez, a Lei nº 9.492/1997 dispõe que a averbação
de retiﬁcação de erros evidentes poderá ser efetuada
de ofício ou a requerimento do interessado, sob a responsabilidade do Tabelião de Protesto (art. 25).
Ou seja, na categoria dos notários e registradores,
formada por proﬁssionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial
e de registro, existem especialidades que averbam de
ofício a retiﬁcação de erros evidentes, ao passo que o
Oﬁcial de Registro Civil das Pessoas Naturais somente
pode averbar a retiﬁcação após procedimento com a
ouvida do Ministério Publico e despacho do Juiz Corregedor Permanente.
Apoiando e aperfeiçoando a presente medida, o
Centro de Apoio das Promotorias de Justiça Cível, Acidentes do Trabalho, Pessoa Portadora de Deﬁciência
e do Idoso do Estado de São Paulo alinhavou outras
razões para o regular trâmite e sucesso desse Projeto
de Lei. São elas:
a) conferir ao Oﬁcial de Registro Civil a
liberdade de, em determinadas situações previstas na lei, retiﬁcar os assentos da pessoa
natural sem o controle correcional do Poder
Judiciário, coaduna-se com a responsabilização civil e criminal destes agentes delegados
do Poder Público, conforme o artigo 28 da
Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/3112-1973) c.c. o artigo 22 da Lei nº 8.935/1811-1994, reguladora dos serviços notariais e
de registro;
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b) os serviços notariais e de registro, nos
termos do artigo 236 da Constituição Federal,
são de natureza privada e exercidos por delegação do Poder Público, portanto, submetidos
aos princípios trazidos no artigo 37, caput,
da Carta Cidadã, em especial ao princípio da
eﬁciência. A própria Lei nº 8.935/18-11-1994
prevê a prestação de serviços notariais e de
registro com rapidez, qualidade satisfatória e
de modo eﬁciente (artigos 4º e 38).
c) a dispensa das formalidades previstas
no atual artigo 110 da Lei nº 6.015/31-12-1973,
por sua vez, não afastará do Poder Judiciário
a apreciação de lesão ou ameaça de direito,
assegurada no inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição Federal. Reforçam, também, a
permissividade da adoção do procedimento sugerido no Projeto de Lei: c.1 ) o fato de o artigo
109 da Lei nº 6.015/31-12-1973 prever situação
de provocação do Poder Judiciário pela parte
interessada, em atividade correcional, para retiﬁcação, restauração e supressão; c.2) o dever
de o Oﬁcial de Registro Civil encaminhar ao
juízo competente as dúvidas levantadas pelos
interessados, obedecida a sistemática processual ﬁxada pela legislação respectiva, por força
do artigo 30, XIII, da Lei nº 8.935/18-11-1994 ;
c.3) ﬁnalmente, por força da previsão de ﬁscalização judiciária dos atos notariais e de registro, pelo juízo competente, assim deﬁnido na
órbita estadual e do Distrito Federal, sempre
que necessário, ou mediante representação de
qualquer interessado, quando da inobservância
de obrigação legal por parte de notário ou de
oﬁcial de registro, ou de seus prepostos (artigo
37, Lei nº 8.935/18-11-1994).
d) em que pese ocorrer em raras situações, é possível a existência de “erro evidente”,
de qualquer natureza, que, v.g., afete a criança
ou o adolescente, criando situações vexatórias
ou constrangedoras por meio do assento de
nascimento. O alargamento das atribuições do
Oﬁcial de Registro, nessas hipóteses, conferirá maior efetividade ao mandamento do artigo
18, da Lei nº 8.069/13-07-1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
Ante o exposto, estamos certos, pela relevância
da medida ora proposta; e em face das razões aqui
expostas que, com o indispensável apoio dos eminentes pares, será esta emenda aprovada.
Quero deixar registrado que o Projeto em questão foi apresentado pelo nobre Deputado Dimas Ramalho (PPS/SP) e, em função do arquivamento do
mesmo e por tratar-se de um excelente PL, o estou
reapresentando.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2007. – Deputado Cláudio Magrão, PPS-SP.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.015, DE 31. DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos,
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 40. Fora da retiﬁcação feita no ato, qualquer
outra só poderá ser efetuada em cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 110 a 113.
....................................................................................
Art. 57. Qualquer alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se
o mandato e publicando-se a alteração pela imprensa.
(Renumerado do art. 58 com nova redação pela Lei nº
6.216, de 1975).
§ 1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos
termos, o nome abreviado, usado como ﬁrma comercial
registrada ou em qualquer atividade proﬁssional.
§ 2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que
viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá
requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família,
desde que haja impedimento legal para o casamento,
decorrente do estado civil de qualquer das partes ou
de ambas. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 3º O juiz competente somente processará o
pedido, se tiver expressa concordância do companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido,
no mínimo, 5 (cinco) anos ou existirem ﬁlhos da união.
(Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 4º O pedido de averbação só terá curso, quando
desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido
condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos
do marido, ainda que dele receba pensão alimentícia.
(Incluído pela Lei nº 6.216 de 1975).
§ 5º O aditamento regulado nesta Lei será cancelado a requerimento de uma das partes, ouvida a
outra. (Incluído pela Lei nº 6.216. de 1975).
§ 6º Tanto o aditamento quanto o cancelamento da
averbação previstos neste artigo serão processados em
segredo de justiça. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 7º Quando a alteração de nome for concedida
em razão de fundada coação ou ameaça decorrente
de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença
concessiva da alteração, sem a averbação do nome
alterado, que somente poderá ser procedida mediante
determinação posterior, que levará em consideração
a cessação da coação ou ameaça que deu causa à
alteração. (Incluído pela Lei nº 9.807, de 1999)
....................................................................................
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Art. 110. A correção de erros de graﬁa poderá
ser processada no próprio cartório onde se encontrar
o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, ou procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas. (Renumerado do art. 111 com
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 1ºSe qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez (10)
dias e ouvidos, sucessivamente, em três (3) dias, os
interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá
em cinco (5) dias.
§ 1º Recebida a petição, protocolada e autuada,
o oﬁcial a submeterá, com os documentos que a instruírem, ao órgão do Ministério Público, e fará os autos conclusos ao Juiz togado da circunscrição, que os
despachará em quarenta e oito horas. (Redação dada
pela Lei nº 6.216, de 1975).
§ 2º Quando a prova depender de dados existentes no próprio cartório, poderá o oﬁcial certiﬁcá-lo
nos autos.
§ 3º Deferido o pedido, o edital averbará a retiﬁcação à margem do registro, mencionando o número
do protocolo, a data da sentença e seu trânsito em
julgado.
§ 4º Entendendo o Juiz que o pedido exige maior
indagação, ou sendo impugnado pelo órgão do Ministério Público, mandará distribuir os autos a um dos cartórios da circunscrição, caso em que se processará a
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retiﬁcação, com assistência de advogado, observado
o rito sumaríssimo.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2009
(Nº 2.200/2007, na Casa de Origem,
do Deputado Giovanni Queiroz
e Outros Senhores Deputados)
Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, para dar novos pontos
de passagem à BR-222.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o item 2.2.2 – Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, para dar novos pontos de passagem à rodovia BR-222.
Art. 2º A diretriz da BR-222, constante do item
2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte
descrição:
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Art. 3º O traçado deﬁnitivo da rodovia de que trata
esta Lei será deﬁnido pelo órgão competente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.200, DE 2007
Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nº 5.917, de 1973, para dar
novos pontos de passagem à BR-222.

Art. 3º O traçado deﬁnitivo da rodovia de que trata
esta Lei será deﬁnido pelo órgão competente.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
Segundo a Relação Descritiva do Plano Nacional de Viação, o último trecho da BR-222 está planejado para ligar a cidade de Marabá/PA, com a BR-158,
também no Pará. Ocorre que não há deﬁnição exata
do traçado desse trecho, embora conste no mapa do
Plano Nacional de Viação uma linha pontilhada sugerindo, teoricamente, essa ligação. Por sua vez, a BR158, ao cortar o sudeste do Pará, tampouco possui
traçado deﬁnido.
A não implantação da BR-222 constitui um entrave capaz de bloquear qualquer impulso no desenvolvimento dessa região, que é atendida somente
por estradas municipais e estaduais em condições
precárias. No entanto, a região é dotada de riquezas
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o item 2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, para dar
novos pontos de passagem à rodovia BR-222.
Art. 2º A diretriz da BR-222, constante do item 2.2.2
– Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, passa a vigorar com a seguinte descrição:

naturais e possui grande potencial a ser devidamente explorado. Estima-se que ali a pecuária conta com
seiscentas mil cabeças de gado, e se desenvolve uma
expressiva atividade extrativa, legalizada, de madeira e minérios. Todas elas carecem de melhores vias
para o escoamento de sua produção. Ademais, nesse
território foram implantados cerca de 150 projetos de
assentamentos pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA). Todo esse quadro requer,
pois, uma urgente intervenção federal por parte do seu
setor de viação, para que o traçado da BR-222 possa
ser estabelecido e a rodovia implantada, com a maior
urgência possível.
Uma condição básica é exigida: somente com o
estabelecimento, por lei, dos pontos de passagem dessa rodovia na Relação Descritiva constante do Anexo
do Plano Nacional de Viação, o trecho que segue de
Marabá até o entroncamento com a BR-158 poderá
receber investimentos federais e ser viabilizado.
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Para agilizar esse processo, estamos encaminhando o presente projeto de lei, incluindo nessa referida relação descritiva as localidades que mais demandam serem diretamente servidas pela BR-222. São
elas: Brejo do Meio, Vila Santa Fé, Vila Trindade, Vila
Novo Progresso, Vila Capistrano de Abreu, Vila São
Pedro, Vila Cruzeiro do Sul, Vila Josenópolis, Vila Plano Dourado e Vila Sudoeste. No conjunto delas vivem,
aproximadamente, 130 mil habitantes, que contribuem
para a colonização do território, lutam pela sua prosperidade da região e necessitam, portanto, de uma
infraestrutura rodoviária capaz de promover os seus
intercâmbios comerciais.
Esperamos, com essa iniciativa, adiantar, para
o Governo Federal, os fundamentos requeridos com
vistas à aplicação de investimentos rodoviários para a
implantação do último trecho da BR-222.
Pela importância dessa proposição, contamos
com a sua aprovação pelos ilustres parlamentares.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2007. – Deputado Giovanni Queiroz – Deputado Asdrubal Bentes, PMDB/BA – Deputado Bel Mesquita, PMDB/PA
– Deputado Zequinha Marinho, PMDB/PA.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2009
(Nº 715/99, na Casa de Origem,
do Deputado José Linhares)
Assegura acesso de religiosos para
ﬁns de assistência nos hospitais, clínicas
e similares de ordem pública ou privada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos sacerdotes e aos demais ministros religiosos é assegurado o acesso para ﬁns de assistência
religiosa e, a qualquer momento, para administração
dos sacramentos, nos hospitais, clínicas e similares,
de ordem pública ou privada, ao paciente enfermo
que solicite tal assistência, por si ou por intermédio
de familiar ou pessoa que, reconhecidamente, prive
da intimidade do referido paciente.
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Parágrafo único. Tal assistência dar-se-á com
anuência do proﬁssional médico ou de proﬁssional
por ele autorizado a fazer o referido acompanhamento, devendo obedecer a normas ﬁxadas por cada estabelecimento, de maneira que não seja prejudicada
a rotina de atendimento ao enfermo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 715, DE 1999
Assegura acesso de religiosos, para
ﬁns de assistência, nos hospitais, clínicas
e similares de ordem pública ou privada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos sacerdotes e demais ministros religiosos é assegurado o acesso para ﬁns de assistência
religiosa e, a qualquer momento, para administração
dos sacramentos, nos hospitais, clinicas e similares,
de ordem pública ou privada, junto ao paciente enfermo que solicite tal assistência, por si ou por intermédio
de familiar ou pessoa que, reconhecidamente, prive da
intimidade do referido paciente.
Parágrafo único. Tal assistência se dará na presença do proﬁssional médico ou de proﬁssional por ele
autorizado a fazer o referido acompanhamento.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação oﬁcial revogadas as disposições em contrário.
Justiﬁcação
O projeto de lei em tela já foi apresentado em duas
versões pelos ilustres deputados Wilson Leite Passos
e Lídia Quinam, em ambos, é colocado em evidência
o art. 5º, parágrafos 6º e 7º da Constituição Federal
que considera “inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias”, assim como nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva”.
Reeditando o já discutido nesta comissão dos
referidos projetos de lei por nós relatados e tendo recebido do relator o substitutivo, julgamos ser oportuno
nesta legislatura trazê-lo à discussão deste egrégio
colegiado.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1999. – José
Linhares, Deputado Federal.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Constituição, Justiça e Cidadania.Decisão
terminativa.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2009
(Nº 2.488/2000, na Casa de Origem,
do Deputado Pompeo de Mattos)
Dispõe sobre a reserva de recursos
públicos destinados à habitação, em benefício da mulher responsável pelo sustento
da família, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecido que o percentual de 20%
(vinte por cento), no mínimo, dos recursos públicos federais destinados à habitação serão aplicados em benefício
da mulher responsável pelo sustento da família.
Art. 2º A proporção estabelecida no art. 1º desta
Lei deverá ser observada por ocasião da distribuição
das verbas destinadas à habitação, por faixa de renda
ou por qualquer outro critério.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os casos de projetos de regularização
fundiária ou urbanística de assentamentos humanos,
quando as unidades resultantes destinarem-se à população residente no local.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.488, DE 2000
Dispõe sobre a reserva de recursos
públicos, destinados à habitação, em benefício da mulher responsável pelo sustento
da família, e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.073,
de 1999)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecido que o percentual de
vinte por cento (20%), no mínimo, dos recursos públicos federais destinados à habitação serão aplicados
em benefício da mulher responsável pelo sustento da
família.
Art. 2º A proporção estabelecida no artigo anterior deverá ser observada por ocasião da distribuição
das verbas destinadas à habitação, por faixa de renda
ou por qualquer outro critério.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa (90) dias a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
No viver com dignidade, encontra-se contemplado o acesso à moradia. Porém, essa questão adquire,
no Brasil, aspectos dramáticos, reveladores de grandes desigualdades sociais que se agravam e atingem,
em profundidade e extensão, as mulheres arrimo de
família.
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Efetivamente, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística – IBGE, em torno de vinte por
cento (20%) das cerca de 38 milhões de famílias brasileiras são sustentadas exclusivamente por mulheres.
Apesar desses encargos, as mulheres, chefes
de família, competem de forma desigual no mercado
habitacional que lhes oferece acesso restrito aos programas convencionais de ﬁnanciamento.
Impõe-se, assim, a adoção de política pública
corretiva daquelas distorções, criando-se mecanismos
como a reserva de parcela das verbas habitacionais
para beneﬁciar mulheres que sejam o único ou o principal sustento das células familiares.
A relevância da medida ora proposta, vai além
da questão habitacional para tangenciar a questão
social, em que a mulher que é arrimo de família, vêse confrontada.
Por outro lado, a presente proposição visa, também, a dar cumprimento ao disposto no art. 6º da
Constituição Federal, recém-promulgado, determinando
que, na distribuição dos recursos públicos, deve ser
priorizado a habitação.
Por tais motivos, espero receber o indispensável
apoio desta Casa, para que no âmbito das funções e
recursos do Estado, oportunize-se, pela via da lei ordinária, a redução das diﬁculdades de acesso à moradia
enfrentadas pelas mulheres sustentáculo de família.
Em 22 de fevereiro de 2000. – Pompeo de Mattos,
Deputado Federal, Vice-Líder da Bancada do PDT.
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2009
(Nº 3.884/2000, na Casa de Origem,
do Deputado Lincoln Portela)
Acrescenta inciso VIII ao caput do art. 23
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para acrescentar competência às Polícias
Militares dos estados e do Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 23 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, ﬁca acrescido do seguinte inciso
VII-I, para acrescentar competência às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal:
Art. 23. ..................................................
..............................................................
VIII – designar, sempre que houver a solicitação, agentes para acompanharem, nas cidades
ou nas rodovias, as operações de ﬁscalização
que utilizem os chamados radares móveis.
..................................................... “(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.884, DE 2000
Acrescenta inciso VIII ao art. 23 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, ﬁca acrescida do seguinte inciso VIII:
Art. 23. ..................................................
VIII – designar, sempre que houver a
solicitação, agentes para acompanharem, nas
cidades ou nas rodovias, as operações de ﬁscalização que utilizem os chamados radares
móveis.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição tem por ﬁnalidade minimizar os graves acontecimentos que têm ocorrido, em todo
o território nacional, sempre que são realizadas operações dos órgãos de trânsito com radares móveis.
Diariamente são registradas inúmeras ocorrências, tais como:
1 – agressões aos agentes de trânsito;
sito;
2 – vandalismo, com danos aos radares;
3 – fuga de motoristas autuados etc.
Conto com o devido apoiamento por parte de todos os meus pares na rápida aprovação de importante
e justa matéria.
Sala das Sessões, de dezembro de 2000. – Deputado Lincoln Portela, PSL/MG.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
Art. 23. Compete às Polícias Militares dos estados e do Distrito Federal:
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2009
(Nº 604/2002, na Casa de Origem,
do Deputado Pompeo de Mattos)
Institui o Dia da Legalidade no calendário oﬁcial brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia da Legalidade, no
calendário oﬁcial brasileiro, a ser comemorado anualmente no dia 25 de agosto.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.044, DE 2002
Institui o Dia da Legalidade no calendário oﬁcial brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia da Legalidade, no
calendário oﬁcial brasileiro, a ser comemorado anualmente no dia 25 de agosto.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
No dia 24 de agosto de 1961, o então Governador da Guanabara Carlos Lacerda, da UDN, denuncia o presidente da República Jânio Quadros de estar
comandando uma conspiração contra a ordem institucional. Segundo ele, sua fonte seria o ministro da
Justiça Pedroso Horta, que imediatamente desmentia
a informação. A informação foi amplamente divulgada,
causando grande alvoroço nos meios políticos. Na madrugada do dia 25, a Mesa da Câmara se reúne para
discutir uma possível convocação do ministro da Justiça
para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, o Presidente Jânio Quadro convoca os ministros militares e
comunica sua decisão de renunciar em caráter irrevogável. Formaliza a decisão em uma carta entregue ao
Ministro Horta, que é lida na Câmara dos Deputados
pelo Deputado Dirceu Cardoso (PSD).
O Vice-Presidente João Goulart achava-se ausente do Brasil, em viagem à China. O Presidente da
Câmara Rainieri Mazzili (PSD-MG) assume a Presidência. Enquanto isso no Rio Grande do Sul, o Governador
Leonel Brizola era informado da renúncia pelos seus
assessores. Diante de informações veiculadas pela
agência de Notícias France Press de que havia movimentação de tropas militares em diversas unidades
da Federação, Brizola sente algo de estranho no ar e
faz o primeiro comunicado à imprensa sobre a postura
do Governo Gaúcho: “O Rio Grande do Sul não pac-
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tuaria com qualquer golpe contra as instituições e a
liberdade democrática”. Essas palavras prenunciavam
um grande movimento que foi concretizado dias após
com a chamada Cadeia da Legalidade.
No mesmo dia 25, os ministros militares conﬁrmavam que não permitiriam a posse do Vice-Presidente,
João Goulart. Relatório enviado a Brizola pelo Deputado Federal Ruy Ramos avaliava que a posição do
Ministério da Guerra era favorável a um golpe para
impedir a posse de João Goulart.
No dia 27 de agosto, Brizola faz o primeiro de
vários pronunciamentos, pela Chamada Cadeia da
Legalidade, utilizando as rádios Farroupilha e Guaíba.
Diz Brizola: “O Governo do Estado do Rio Grande do
Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe
nesta hora grave da vida do País. Cumpre-nos reaﬁrmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade
constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem institucional e contra as liberdades públicas”.
Brizola expõe em um comunicado ao povo gaúcho
a forma de resistência inclusive com detalhes:
“Peço a Vossa atenção à comunicação
que vou fazer. Muita atenção, povo de Porto
Alegre, atenção Rio Grande do Sul, atenção
Brasil, meus patrícios.
Hoje, nesta minha alocução, tenho os
fatos mais graves a revelar. O Palácio Piratini
está aqui transformado em uma cidadela da
liberdade, dos Direitos Humanos, uma cidadela da ordem jurídica, contra o absolutismo
dos prepotentes.
Aqui se encontram os contingentes que
julgamos necessários, da gloriosa Brigada
Militar e outras forças. Reunimos aqui o armamento de que dispunhamos. Não é muito,
mas também não é pouco, para ﬁcarmos preparados frente aos acontecimentos.
Aqui nos encontramos e falamos por esta
estação de rádio que foi requisitada para o
serviço da comunicação, a ﬁm de manter a
população informada. Estamos rodeados por
jornalistas que teimam, também, em não se
retirar, pedindo armas e elementos necessários para que cada um tenha a oportunidade
de ser também um voluntário, em defesa da
Legalidade. Não pretendemos nos submeter
a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Que nos esmaguem.
...Era isto meus conterrâneos. Estamos
aqui prestes a sofrer a destruição. Devem convergir sobre nós forças militares para nos destruir, segundo determinação do Ministro da
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Guerra. Poderei ser esmagado, poderei ser
destruído, poderei ser morto. Não importa. Ficará o nosso protesto, lavando a honra desta
Nação. Aqui, resistiremos até o ﬁm. A morte
é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade. Aqui ﬁcaremos até o ﬁm. Um dia nossos ﬁlhos e irmãos farão a independência do
nosso povo”.
A Legalidade foi o maior movimento popular no
Brasil desde a Revolução de 30. A partir das proclamações de Leonel Brizola pela Rádio Guaíba, de Porto
Alegre, o País reagiu ao golpe articulado pelos militares, juntamente com o poder econômico, para impedir
a posse de João Goulart na Presidência da República,
após a renúncia de Jânio Quadros, no dia 25 de agosto
de 1961. A Legalidade teve o apoio de rua em todo o
País, apesar do rígido controle militar sobre os jornais,
rádios e TV e da ocupação dos pontos estratégicos.
Foi uma torrente popular que passou por cima dos militares, dos políticos conservadores, dos empresários,
banqueiros, enﬁm, das elites.
A ﬁrmeza, o destemor e o descortino de Leonel
Brizola no episódio fez dele líder nacional e retardou
a conspiração conservadora que viria a desembocar
no golpe de 64, como o suicídio de Vargas, em 1954,
abortou o complô iniciado em 1950 para tornar inviável
um Governo nacionalista e progressista no País.
O alerta de Brizola, já na madrugada do dia 26
de agosto, foi o sinal para que as forças democráticas
agissem para neutralizar os golpistas. A coragem que
o Governador revelou nos momentos mais dramáticos – como a da ameaça de bombardeio aéreo do
Palácio Piratini e na convocação da Brigada Militar
para garantir a lei e a ordem – eletrizou os gaúchos e
impressionou os brasileiros. Com tanques do III Exército a menos de 1km, Brizola organizou, praticamente
sem dormir, nos dois primeiros dias, a resistência às
decisões dos ministros militares. O poder de fato em
Brasília tentou em vão isolar o Rio Grande do Sul do
restante do Brasil e Porto Alegre ﬁcou sob ameaça de
ataque do porta-aviões Minas Gerais e dos jatos da
Força Aérea. Mas o apoio da população não falhou
um instante sequer.
À medida que todo o Brasil se solidarizava com o
Governador dos gaúchos, foram surgindo as adesões
mais importantes, como as dos Governadores Mauro
Borges, de Goiás, e Ney Braga, do Paraná. Cem mil
pessoas concentraram-se diante do Palácio Piratini,
nas horas em que era esperado o bombardeio, que,
aﬁnal, não se concretizou por que os aviões não puderam levantar vôo (os militares que operavam o sistema,
solidários a Brizola, impediram que fossem cumpridas
as ordens dos generais golpistas).
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Dona Neusa, a mulher de Brizola, comoveu a
população, ao recusar-se a deixar o Palácio nos momentos de maior perigo. A intensa movimentação em
torno dos pontos de voluntariado e preparação para
emergências não causou um único acidente. Tampouco houve um tumulto sequer depois da distribuição de
dois mil revólveres a populares que haviam se inscrito
para reforçar a defesa do Palácio, por sinal conﬁada
a velhos mosqueteiros Mauser, meia dúzia de metralhadoras pesadas, remanescentes dos combates entre
as oligarquias gaúchas, na década de 20, e poucas
metralhadoras de mão.
Não era o armamento, quase ridículo – algumas
lanças da Revolução Federalista de 1893 chegaram
a ser levadas ao Palácio –, a razão da conﬁança de
Brizola. Ele tinha o povo consigo e este foi o fator
decisivo da vitória da Legalidade. Vitória, frustrada
em parte pelas maquinações políticas que obrigaram
João Goulart a aceitar o parlamentarismo. O conservadorismo, porém, não assimilou a lição e começou
a preparar a vingança. Que viria três anos depois
com a derrubada de Goulart, sem possibilidade de
resistência.
A data de 25 de agosto como o “Dia da Legalidade” se justiﬁca, portanto, por marcar o dia em que o
então Governador Leonel Brizola assume o comando
de um processo de resistência a um golpe que estava
em marcha, atentando contra a ordem e as instituições
democráticas.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2002. – Deputado Pompeo de Mattos, PDT – RS.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte. Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2009
(Nº 7.309/2002, na Casa de Origem,
do Deputado Cabo Júlio)
Torna obrigatória a inclusão no programa de disciplinas dos ensinos fundamental
e médio de estudos sobre o uso de drogas
e dependência química.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatório o estudo da dependência
química e das consequências neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas como parte do programa
das disciplinas constantes no núcleo curricular básico para os ensinos fundamental e médio das escolas
públicas e particulares em funcionamento no território
nacional.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.309, DE 2002
Torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas do ensino fundamental
e médio, de estudos sobre o uso de drogas
e dependência química.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatório o estudo da dependência
química e das consequências neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas como parte do programa
das disciplinas constantes no núcleo curricular básico
para o ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares em funcionamento no território
nacional.
§ 1º Os setores de supervisão e orientação
escolar de ensino poderão convidar especialistas
para fazer conferências, palestras e simpósios, e
representantes de entidades e núcleos especializados para prestar depoimentos e relatar experiências,
bem como realizar outras atividades relacionadas
com o assunto.
§ 2º O Ministério da Saúde colocará à disposição
dos estabelecimentos de ensino os meios e recursos
ao seu alcance para a realização das atividades mencionadas no § 1º, consideradas de relevante interesse
público.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto visa ao conhecimento, pelos
alunos do ensino fundamental e médio, dos efeitos
causados pelo consumo de drogas e a respeito da
dependência química.
As nossas crianças têm tido contato com os entorpecentes em tenra idade e não são raras as vezes
que deparamos com menores viciados em maconha,
cocaína e outros alucinógenos. Faz-se, portanto, necessário a conscientização dos malefícios causados
por estas substâncias mediante a inclusão, entre as
disciplinas obrigatórias, de estudos e depoimentos
que desestimulem o consumo e demonstrem os danos físicos e psicológicos ocasionados pelos psicotrópicos.
Na convicção de que nossa iniciativa se constitui em oportuno e conveniente aperfeiçoamento da
norma legal em vigor, esperamos poder contar com o
valioso apoio dos nobres pares em favor de sua aprovação nesta Casa.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 2002. –
Deputado Cabo Júlio.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte. Decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2009
(Nº 714/2003, na Casa de Origem,
do Deputado Rubens Otoni)
Regulamenta as transmissões da TV
Câmara, da TV Senado e da TV Justiça, em canal aberto, para todo o território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece dispositivos que regulamentam a transmissão das programações da TV
Câmara, da TV Senado e da TV Justiça, em canal
aberto, para todo o território nacional.
Art. 2º A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal deverão tomar
todas as providências necessárias e cabíveis para o
fornecimento dos sinais em nível técnico adequado
para toda prefeitura que solicitar os Serviços de Retransmissão de Televisão – RTV e de Repetição de
Televisão – RpTV com o objetivo de veicular os sinais
da TV Câmara, da TV Senado e da TV Justiça no âmbito do município.
§ 1º A obrigatoriedade a que se refere o caput
deste artigo ﬁcará sujeita à efetiva disponibilidade de
canais, que deverá ser aferida pelo órgão competente
do Poder Executivo.
§ 2º O fornecimento dos sinais de que trata o caput deste artigo ﬁcará sujeito à autorização dos Serviços de Retransmissão de Televisão e de Repetição de
Televisão outorgados pelo Poder Executivo.
§ 3º A retransmissão dos sinais de que trata o
2º deste artigo deverá ser realizada a expensas das
prefeituras que solicitarem a exibição das imagens da
TV Câmara, da TV Senado e da TV Justiça.
§ 4º A retransmissão dos sinais de que trata o §
2º deste artigo deverá reproduzir as programações integrais da TV Câmara, da TV Senado e da TV Justiça,
não sendo admitidas inserções de qualquer tipo.
Art. 3º Na implantação do Sistema Brasileiro de
TV Digital, o Poder Executivo deverá destinar canais
exclusivos para a transmissão ou retransmissão dos
sinais da TV Câmara, da TV Senado e da TV Justiça
em canais abertos, nas radiofrequências relativas à
TV Digital.
Art. 4º O Poder Executivo, as Mesas Diretoras da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal tomarão as providências necessárias e cabíveis para atender ao disposto nesta Lei.
Art. 5º Caberá aos órgãos competentes do Poder
Executivo elaborar as normas técnicas para assegurar
a aplicação integral desta Lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.

ABRIL 2009

Abril de 2009

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 714, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)
Regulamenta as transmissões das TV’s
Câmara e Senado, em canal aberto, para
todo o Território Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Torna-se obrigatório para todo Território Nacional, mediante canal aberto, as transmissões das programações da TV Câmara e TV Senado, gratuitamente.
Parágrafo único As Mesas Diretoras da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal tomarão todas
as providências necessárias e cabíveis para atender
aos dispositivos desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários para o cumprimento desta lei serão consignados no Orçamento da
União e nos créditos adicionais.
Art. 3º Cabe ao Ministério das Comunicações
elaborar as normas técnicas para assegurar a aplicação integral desta lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor em 180 dias após
a data de sua publicação.
Justiﬁcação
Os trabalhos legislativos desenvolvidos na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, sempre que possível,
devem estar acessíveis a toda sociedade, especialmente
aos eleitores que delegaram poderes a representantes que
devem manter e honrar compromissos de campanha.
Nesse sentido, as transmissões televisivas, das atividades ocorridas nos Plenários, nas Comissões Temáticas
e nas demais dependências das Casas do Povo, são instrumentos da maior valia para o acompanhamento e julgamento do trabalho desenvolvido por cada parlamentar.
O atingimento de objetivo tão nobre, que certamente promoverá o aperfeiçoamento do processo
democrático em seu ponto mais sensível, qual seja a
delegação popular de poderes, justiﬁca plenamente os
esforços operacionais e ﬁnanceiros exigidos na implementação do proposto neste projeto.
Com relação a programação a ser disponibilizada
pelas duas Casas vale ressaltar, de maneira complementar, as programações cultural e de variedades que
estarão acessíveis gratuitamente a uma parcela signiﬁcativa da sociedade brasileira, em canal aberto.
Considerando o exposto, rogo aos colegas da
Câmara e do Senado para que possamos viabilizar o
presente projeto com a maior urgência possível.
Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. – Deputado Rubens Otoni Gomide.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Decisão Terminativa).
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2009
(Nº 1.870/2003, na Casa de Origem,
do Deputado Joaquim Francisco)
Dispõe sobre a criação de número telefônico para uso exclusivo dos Conselhos
Tutelares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a reserva de número
telefônico de 3 (três) algarismos, de abrangência nacional, para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Art. 2º A autoridade federal de telecomunicações,
analisados os aspectos técnicos e administrativos, indicará número telefônico de 3 (três) algarismos, a ser
adotado em todo o País, para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Art. 3º O número telefônico deve ser divulgado
nas listas telefônicas e contas telefônicas dos serviços
de telefonia ﬁxa comutada e móvel pessoal.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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lhadas com outras repartições públicas. Tal situação,
além de diﬁcultar o acesso ao Conselho, prejudicam
o sigilo com que devem ser tratados muitos dos casos relatados.
Com o objetivo de viabilizar uma maior divulgação
do trabalho dos Conselhos Tutelares e assegurar um
fácil acesso a estes oferecemos esta proposição, que
determina a adoção de um número de três algarismos
para uso dos Conselhos em todo o País, de forma similar ao que já ocorre com o Corpo de Bombeiros e
com a Polícia Militar.
Esperamos, assim, disseminar de forma mais
ampla o direito da criança e do adolescente à proteção, garantindo um acesso fácil e rápido ao órgão
responsável.
Trata-se de iniciativa simples, prática e de rápida
implementação. Peço, pois, aos ilustres Pares, o apoio
indispensável à sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. – Deputado Joaquim Francisco.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.870, DE 2003
Dispõe sobre a criação de número telefônico para uso exclusivo dos Conselhos
Tutelares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei reserva número telefônico de três
algarismos, de abrangência nacional, para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Art. 2º A Agência Nacional de Telecomunicações
– Anatel, veriﬁcados os aspectos técnicos e administrativos atinentes ao caso, indicará número de três
algarismos, a ser adotado em todo o País, para uso
exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Art. 3º É obrigatória a divulgação do número telefônico de que trata esta lei nas listas telefônicas e
contas telefônicas relativas aos serviços de telefonia
ﬁxa comutada prestados em regime público.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os Conselhos Tutelares, órgãos responsáveis por
zelar pelos direitos da criança e do adolescente, em
que pese os extraordinários serviços que já prestam
à sociedade, enfrentam diﬁculdades para identiﬁcar e
acompanhar as situações em que tais direitos estejam
sendo violados. Em muitas localidades não dispõem
sequer de linhas telefônicas para que as pessoas possam notiﬁcar ocorrências, ou utilizam linhas comparti-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2009
(Nº 3.633/2008, na Casa de Origem,
do Deputado Bernardo Ariston)
Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, tornando desnecessária a presença da parte nas
audiências dos processos nos Juizados
Especiais, no caso que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do art. 9º da
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, tornando
desnecessária a presença da parte nas audiências
dos processos nos Juizados Especiais, no caso que
especiﬁca.
Art. 2º O caput do art. 9º da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º Nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos, as partes comparecerão
pessoalmente ou representadas por advogado; comparecendo pessoalmente, poderão ser
assistidas por advogado; nas de valor superior
a 20 (vinte) salários mínimos, a assistência é
obrigatória.
..................................................... “(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor em vigor na data
de sua publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.633, DE 2008
Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do artigo 9º da
Lei nº 9.099, de 1995.
Art. 2º O caput do artigo 9º da Lei nº 9.099, de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º Nas causas de valor até vinte
salários mínimos, as partes comparecerão
pessoalmente ou representadas por advogado; comparecendo pessoalmente, poderão
ser assistidas por advogado; nas de valor superior a vinte salários mínimos, a assistência
é obrigatória.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor em vigor na data
da sua publicação.
Justiﬁcação
A ﬁnalidade deste projeto é desobrigar as partes de comparecerem à audiência dos processos em
trâmite nos Juizados Especiais.
Esta providência é relevante, pois o sistema singular de competência dos Juizados permite que o autor
promova a ação no domicílio do réu ou; a critério do
autor, no local onde este exerça atividades proﬁssionais ou econômicas, ou mantenha estabelecimento,
ﬁlial, agência, sucursal ou escritório; no lugar onde a
obrigação deva ser satisfeita; no domicílio do réu ou no
local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano
de qualquer natureza. Ante isso, ﬁca a critério do autor
escolher qual o foro em que promoverá a ação, tendo
em vista a pluralidade de foros competentes.
Na prática forense, a lei foi desvirtuada, gerando
casos não previstos pelo legislador conforme o exemplo
a seguir: um cidadão promoveu leilão de cavalos Campolina no Distrito de Papucaia, Município de Cachoeiras
de Macacu/RJ. Um cidadão baiano arrematou um lote,
e levou o cavalo para o Estado da Bahia. Quando do
pagamento das parcelas de R$300 (trezentos reais),
o arrematante equivocou-se e pagou errado. Ao invés
de pagar o boleto bancário, efetuou depósito na conta
bancária do vendedor.
Ato contínuo, o banco emissor do boleto, conforme autorização prévia do vendedor, protestou o título.
Inconformado com o protesto, o arrematante promoveu
ação contra o vendedor no Estado da Bahia, requerendo
a devolução do valor que pagou errado (R$300,00). O
vendedor foi obrigado sob pena de revelia, a comparecer à audiência na Bahia, pagando passagem aérea,
que é mais cara do que o valor da causa.
Se o projeto de lei que ora apresento estivesse
em vigor, bastaria à parte constituir advogado com
poderes especiais para conciliar.
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Outro caso que causou espanto foi o de uma jornalista que redigiu uma reportagem supostamente injuriosa à Igreja Evangélica. A jornalista, assim como seu
jornal, foram acionados por ﬁéis em diversos processos
promovidos nos juizados. As ações foram distribuídas
em diversas comarcas espalhadas pelo Brasil. De acordo com a atual legislação, a jornalista foi compelida a
peregrinar pelas cidades em que os autores propunham
as ações para comparecer as audiências, pois estes
se utilizavam do critério segundo o qual a competência
é do foro de residência do autor da ação.
Ante este desvirtuamento da lei, a presença da
parte na audiência dos processos nos Juizados Especiais mostra-se desnecessária, desde que constitua
advogado com poderes para conciliar.
A ausência da parte na audiência não causa nenhum prejuízo às partes, nem violação aos princípios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade.
Ante o exposto, acreditamos que esta medida
trará maior benefício às partes na busca por justiça
e, assim, contamos com o apoio dos membros desta
Casa, no sentido de sua aprovação
Sala das Sessões, 1º de julho de 2007. – Deputado Bernardo Ariston.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo
ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a
assistência é obrigatária.
§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das
partes comparecer assistida por advogado, ou se o
réu for pessoa jurídica ou ﬁrma individual, terá a outra
parte, se quiser, assistência judiciária prestada por
órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma
da lei local.
§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência
do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.
§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal,
salvo quanto aos poderes especiais.
§ 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de
ﬁrma individual, poderá ser representado por preposto credenciado.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Decisão Terminativa.)

ABRIL 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, § 1º, IV, do Regimento Interno, e conforme
decisão da reunião de Líderes do dia 24 de março de
2009, os Projetos de Lei da Câmara nºs 37 a 53, de
2009, que acabam de ser lidos, serão apreciados terminativamente pelas Comissões competentes, onde
poderão receber emendas, perante a primeira ou única Comissão do despacho, pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, II, c, da referida Norma
Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 448, DE 2009
Requeiro o desapensamento dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 43, de 2005; 86, de 2006; e 77,
de 2007; e Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 107,
280 e 428, de 2003; 285, de 2005; 18 e 46, de 2006;
19 e 700, de 2007; 154, 160 e 284, de 2008, para
tramitação em separado, tendo em vista tratarem de
matérias distintas, não preenchendo o requisito previsto no art. 258 do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF).
Sala das Sessões, 20 de abril de 2009. – Senador Valdir Raupp.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e encaminhado à mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, Projeto de Lei do Congresso Nacional
que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 8, DE 2009-CN
(Mensagem nº 34, de 2009-CN)
(Nº 266/2009, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de transferências a estados, Distrito Federal e municípios, crédito especial
no valor de R$1.000.000.000,00, para o fim que
especifica”.
Brasília, 17 de abril de 2009.
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EM nº 59/2009/MP
Brasília, 17 de abril de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre crédito especial ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de
2008), no valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de
reais), em favor de Transferências a estados, Distrito
Federal e municípios.
2. O presente crédito permitirá à União prestar
apoio ﬁnanceiro aos municípios, no exercício de 2009,
no montante relativo à variação nominal negativa acumulada dos recursos, repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios – FPM, entre os exercícios de
2008 e 2009, após publicação de Medida Provisória
que autorize a referida operação.
3. A crise ﬁnanceira internacional reﬂetiu internamente retraindo a atividade econômica, provocando
queda na arrecadação tributária da União com impacto
nos repasses aos municípios por meio do FPM, principal fonte de recursos para muitos entes federados.
A concessão desse auxílio ﬁnanceiro possibilitará aos
municípios a manutenção do volume de prestação dos
serviços públicos, bem como dos investimentos.
4. Esclareço, a propósito do que dispõe o art. 57,
§ 12, da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2009, LDO-2009, que as
alterações decorrentes da abertura deste crédito não
afetarão a obtenção da meta de resultado primário ﬁxada para o corrente exercício, tendo em vista que as
respectivas despesas serão executadas nos limites de
movimentação e empenho estabelecidos na reavaliação
bimestral de que trata o art. 9º da Lei complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.
5. Cabe salientar que a programação objeto do
presente crédito está inserida em programa destinado
exclusivamente a operações especiais, não integrando
o Plano Plurianual 2008-2011, segundo o § 2º do art.
1º da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008.
6. O presente crédito viabilizar-se-á mediante
Projeto de Lei, à conta de superávit ﬁnanceiro apurado
no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2008,
relativo a Recursos Ordinários, em conformidade com
o disposto no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição.
7. Está demonstrado, em quadro anexo à presente Exposição de Motivos, a utilização do superávit
ﬁnanceiro, em atendimento ao disposto no art. 57, §
10, da Lei nº 11.768, de 2008.
8. Nessas condições, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
a efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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PROJETO DE LEI Nº 8, DE 2009-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito especial
no valor de R$1.000.000.000,00, para o ﬁm
que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municí-
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pios, crédito especial no valor de R$l.000.000.000,00
(um bilhão de reais), para atender à programação
constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da
União do exercício de 2008, relativo a Recursos
Ordinários.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 5-5-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 5-5-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 5-5-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 5-5-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 5-5-1964)
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IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
Poder Executivo realiza-las. (Veto rejeitado no DO
5-5-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 5-5-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 5-5-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício.(Veto rejeitado no DO 5-5-1964)
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 167. São vedados:
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I – o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III – a realização de operações de crédito que
excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com ﬁnalidade precisa, aprovados pelo
Poder Legislativo por maioria absoluta;
IV – a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts.
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades
da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e
a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
V – a abertura de crédito suplementar ou especial
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia
autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa
especíﬁca, de recursos dos orçamentos ﬁscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déﬁcit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos
mencionados no art. 165, § 5º;
IX – a instituição de fundos de qualquer natureza,
sem prévia autorização legislativa;
X – a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas
instituições ﬁnanceiras, para pagamento de despesas
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI – a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II,
para a realização de despesas distintas do pagamento
de benefícios do Regime Geral de Previdência Social
de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício ﬁnanceiro poderá ser iniciado sem
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prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que
autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão
vigência no exercício ﬁnanceiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado
nos últimos quatro meses daquele exercício, caso
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão
incorporados ao orçamento do exercício ﬁnanceiro
subsequente.
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente
será admitida para atender a despesas imprevisíveis
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública, observado o disposto
no art. 62.
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155
e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158
e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamento de débitos
para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma
proporcional às reduções efetivadas.
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo
autorizado a limitar os valores ﬁnanceiros segundo os
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critérios ﬁxados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 4º Até o ﬁnal dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas ﬁscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § lº
do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo ﬁscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
....................................................................................
LEI Nº 11.897, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2009.
....................................................................................
LEI Nº 11.768, DE 14 DE AGOSTO DE 2008
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2009 e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Leitura: 20-4-2009
até 25/4

publicação e distribuição de avulsos;

até 3/5

prazo ﬁnal para apresentação de emendas;

até 8/5

publicação e distribuição de avulsos
das emendas; e

até 23/5

encaminhamento do parecer ﬁnal à
Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1º Secretário.
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É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 151, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Revoga o inciso III do art. 33 e o § 2º
do art. 112, ambos da Lei Complementar
nº 35, de 14 de março de 1979, o inciso VII
do art. 20 da Lei Complementar nº 40, de
14 de dezembro de 1941, e a alínea e do
inciso II do art. 18 da Lei Complementar nº
75, de 20 de maio de 1973, para extinguir a
prisão especial concedida a magistrados e
membros do Ministério Público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados o inciso III do art. 33 e
o § 2º do art. 112, ambos da Lei Complementar nº 35,
de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Art. 2º Ficam revogados o inciso VII do art. 20
da Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de
1941, que “estabelece normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público estadual, e
a alínea e do inciso II do art. 18 da Lei Complementar
nº 75, de 20 de maio de 1973, que “dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério
Público da União”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Recentemente deliberamos pela exclusão da prisão especial de nosso ordenamento jurídico. Subsistiram, no entanto, as hipóteses previstas em lei complementar, como é o caso dos integrantes do Poder
Judiciário e do Ministério Público, que são objeto da
presente proposta.
O direito a prisão especial, advindo da época
em que as condições de habitabilidade dos estabelecimentos prisionais conseguiam ser piores do que as
atuais, exsurge como resquício indesejável de uma
cultura preconceituosa e discriminatória, que sempre
esteve presente na sociedade brasileira: a cultura dos
“bacharéis”, dos “doutores”, dos “coronéis” e dos ﬁlhos
de famílias abastadas, prováveis instituidores do execrável bordão do “sabe com quem está falando?”.
A nossa Constituição consagra o princípio da
igualdade, princípio esse que para muitos é a própria
idéia básica da democracia. Encartado no caput do
art. 5º, no Título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, ele é assegurado pela fórmula de que “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
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natureza”. Mas o tratamento discriminatório que a lei
dá ao tema não se coaduna com tal assertiva.
A par de representar discriminação odiosa, por
sua amplitude por vezes injustiﬁcável, a prisão especial também contribui para que o Estado permaneça
descumprindo a lei quanto a aspectos relacionados
a condições materiais das prisões e de assistência
ao detento, pois reserva apenas à “plebe” as quase
masmorras das carceragens, destinando as “salas
de estado-maior” àqueles com maior poder de protesto.
Por essas razões, entendemos ser imperioso
eliminar esse estigma da legislação pátria e, ao invés
de manter uma previsão exaustiva de beneﬁciários da
“prisão especial”, considerar apenas a condição de
“preso especial”.
Assim, será considerado “preso especial” somente aquele que, por força da natureza de sua ocupação
ou de outras circunstâncias especíﬁcas, a serem aferidas pelo juiz, possa ser exposto a risco extremo, caso
submetido ao aprisionamento coletivo.
Importante lembrar que a proteção geral ao preso
provisório e ao condenado não reincidente já é assegurada pela Lei nº 7.210, de 1984, a saber:
“Art. 84. O preso provisório ﬁcará separado do condenado por sentença transitada
em julgado.
§ 1º O preso primário cumprirá pena
em seção distinta daquela reservada para os
reincidentes.
............................................................. ”
Infelizmente, através de uma abundância de dispositivos legais, tal direito à prisão especial foi sendo
estendido a inusitadas categorias proﬁssionais.
Por isso, entendemos necessário aperfeiçoar essa
legislação, optando por uma alteração que alcance
todos aqueles presos e condenados sem reincidência, que por razões proﬁssionais, por força do delito
pelo qual respondem ou cumprem pena ou de outras
circunstâncias peculiares a serem aferidas mediante
prudente arbítrio do juiz, não devam, sob pena de risco
a sua integridade física, conviver com outros acusados
ou condenados.
Com a extinção do conceito da “prisão especial”
ou de “sala especial”, de certo se esvaziarão as intermináveis pendências jurídicas objetivando ﬁxar o seu
alcance, a sua extensão e suas condições. Para tanto,
há que se proceder à revogação dos dispositivos atacados pela presente proposição.
Por estar convencido de que essa iniciativa, além
de constituir grande contribuição para que se dispense ao cidadão tratamento mais isonômico, irá encer-
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rar o último capítulo de “puriﬁcação legislativa” sobre
o tema, é que conto com a colaboração dos Nobres
Senadores, Senadoras, Deputados e Deputadas para
a sua rápida aprovação.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2009. – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
Relativa ao Projeto de Lei do Senado nº , de 2009
– Complementar que revoga o inciso III do art. 33 e o
§ 2º do art. 112, ambos da Lei Complementar nº 35,
de 14 de março de 1979, o inciso VII do art. 20 da Lei
Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1941, e
a alínea e do inciso II do art. 18 da Lei Complementar
nº 75, de 20 de maio de 1973, para extinguir a prisão
especial concedida a magistrados e membros do Ministério Público.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“ ..........................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e àpropriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................”
LEI COMPLEMENTAR Nº 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
“ ..........................................................................
Art. 33. São prerrogativas do magistrado:
I – ser ouvido como testemunha em dia, hora e
local previamente ajustados com a autoridade ou Juiz
de instãncia igual ou inferior;
II – não ser preso senão por ordem escrita do
Tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em ﬂagrante de crime inaﬁançável,
caso em que a autoridade fará imediata comunicação
e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado (vetado);
III – ser recolhido a prisão especial, ou a sala
especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição
do Tribunal ou do órgão especial competente, quando
sujeito a prisão antes do julgamento ﬁnal;
IV – não estar sujeito a notiﬁcação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial;
V – portar arma de defesa pessoal.
Parágrafo único – Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte
do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar,

ABRIL 2009

Abril de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão
especial competente para o julgamento, a ﬁm de que
prossiga na investigação.
....................................................................................”
LEI COMPLEMENTAR Nº 75,
DE 20 DE MAIO DE 1973
Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União.
“ ..................................................................................
Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:
I – institucionais:
a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à
direita dos juizes singulares ou presidentes dos órgãos
judiciários perante os quais oﬁciem;
b) usar vestes talares;
c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de
serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio;
d) a prioridade em qualquer serviço de transporte
ou comunicação, público ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente;
e) o porte de arma, independentemente de autorização;
f) carteira de identidade especial, de acordo com
modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República
e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso I, alíneas c, d e e do inciso
II, alíneas d, e, f, deste artigo;
II – processuais:
a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade;
b) do membro do Ministério Público da União que
oﬁcie perante tribunais, ser processado e julgado, nos
crimes comuns e de responsabilidade, pelo Superior
Tribunal de Justiça;
c) do membro do Ministério Público da União que
oﬁcie perante juízos de primeira instãncia, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos Tribunais Regionais Federais, ressalvada
a competência da Justiça Eleitoral;
d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de ﬂagrante
de crime inaﬁançável, caso em que a autoridade fará
imediata comunicação àquele tribunal e ao ProcuradorGeral da República, sob pena de responsabilidade;
e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e à
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disposição do tribunal competente para o julgamento,
quando sujeito a prisão antes da decisão ﬁnal; e a dependência separada no estabelecimento em que tiver
de ser cumprida a pena;
f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;
g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora
e local previamente ajustados com o magistrado ou a
autoridade competente;
h) receber intimação pessoalmente nos autos
em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos
em que tiver que oﬁciar.
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por
membro do Ministério Público da União, a autoridade
policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará
membro do Ministério Público para prosseguimento
da apuração do fato.
...................................................................................“
LEI COMPLEMENTAR Nº 40,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1941
Estabelece normas gerais a serem
adotadas na organização do Ministério Público estadual.
“ ..........................................................................
Art. 20. Além das garantias asseguradas pela
Constituição, os membros do Ministério Público dos
Estados gozarão das seguintes prerrogativas:
I – receber o tratamento dispensado aos membros
do Poder Judiciário perante os quais oﬁciem;
II – usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público;
III – tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara
ou Turma;
IV – ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras, e intervir nas sessões de julgamento
para sustentaçào oral ou esclarecer matéria de fato;
V – receber intimarão pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição;
VI – ser ouvido, como testemunha, em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou com a autoridade
competente;
VII – não ser recolhido preso antes de sentença
transitada em julgado, senão em sala especial;
VIII – não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em ﬂagrante de crime inaﬁançável, caso em
que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do membro do Ministério Público ao ProcuradorGeral de Justiça. Parágrafo único – Quando, no curso
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de investigação, houver indício de prática de infração
penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial estadual remeterá imediatamente os
respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça.
....................................................................................”
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
“ ..........................................................................
Art. 84. O preso provisório ﬁcará separado do
condenado por sentença transitada em julgado.
§ 1º O preso primário cumprirá pena em seção
distinta daquela reservada para os reincidentes.
§ 2º O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal ﬁcará em
dependência separada.
....................................................................................”
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há oradores inscritos.
A primeira era a Senadora Marina Silva, mas permutou com o Senador Gerson Camata, esse extraordinário Senador do PMDB do Espírito Santo, uma das
vidas mais puras da democracia brasileira. Enriquece
o meu partido, o Senado e a democracia.
V. Exª, regimentalmente, tem direito a 20 minutos,
mas jamais ousarei cortar as suas palavras, principalmente quando aqui contamos com a presença desta
extraordinária mulher política do Brasil, Rita Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores, agradeço ao Paim, ao
Geraldo, à Marisa, ao Alvaro, ao Sr. Presidente, que
compareceram aqui, para que pudéssemos iniciar
esta sessão.
Quero dizer, Sr. Presidente, que já utilizei esta tribuna inúmeras vezes para defender o Espírito Santo,
os cafeicultores, a agricultura, o agronegócio, os menos favorecidos e, na última vez, com muito orgulho,
na sexta-feira, por ter visto o Presidente Lula sancionar
a lei complementar do ato cooperativo, do cooperativismo no Brasil.
Quando eu estava exatamente comemorando a
aprovação dessa lei, recebo esta notícia e, pela primeira
vez, vou ter de usar a tribuna, da qual nunca ataquei
ninguém, para me defender de uma injustiça cruel que
foi feita contra mim, neste ﬁm de semana.
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Sr. Presidente, o jornal O Globo manda a Vitória
um repórter que entrevista um rapaz que, efetivamente, trabalhou para mim, que convivia na minha casa,
meu amigo, que convivia com a Rita e que, voluntariamente, no ano de 2003, convidado pelo Governador
Paulo Hartung para ser Presidente da Seguradora do
Estado do Espírito Santo, pediu demissão. Eu, inclusive, na época, falei: “Vou aguardar seu pedido uns 15
dias, talvez você preﬁra ﬁcar comigo lá no Senado”.
Ele disse: “Não, sou um economista, vou exercer”, e
foi. Nunca tive nenhuma desavença com esse indivíduo. Soube depois que ele teve lá um problema com
o Presidente do Banco e que acabou sendo demitido
da seguradora. Os motivos não sei; li nos jornais que
havia sido pelos maus resultados que a seguradora
apresentava.
Quer dizer, durante todo esse tempo, fui um homem direito, fui um homem correto, e, de repente, não
sei instrumentado por quem – mas sei que ele está
em tratamento psiquiátrico, com dois psiquiatras, com
problemas sérios –, ele foi instrumentado por alguém
para, com uma série de inverdades, sem nenhuma
comprovação de nada, assacar contra a minha honra.
Eu vou me defender, e, para cada acusação, tenho um
papel. Fui acusado sem nenhuma prova, e, para cada
acusação, tenho prova.
A primeira – preciso do testemunho de todos – é
a de que, na minha campanha ao Senado em 2006...
Em 2006, não fui candidato ao Senado, todos que estão
aqui são testemunhas de que não fui. Fui candidato ao
Senado em 2002. Depois, ele começa com uma série
de mentiras. Diz que tenho uma grande empresa de
vinhos. Eu não tenho, e, se tivesse, não seria ilegal,
mas ele coloca isso como um escândalo. Primeira
mentira que foi feita.
Depois, ele apresenta, sem nenhuma prova... Porque, segundo o próprio jornal esclarece aqui, o próprio
O Globo, assaca contra a minha honra, destruindo-a.
Ele diz assim:
Além do bloco, Marcos exibiu papéis.
São poucos. Parte mostra os bons resultados
da sua gestão à frente da (...) [seguradora,
não tem nada a ver] Na outra parte, a ﬁcha de
qualiﬁcação de Camata na última campanha
para o Senado [...], registra o nome do contador como “responsável pela administração
da campanha”.
Nenhum documento. E eram, as acusações que foi
fazendo, fáceis de o repórter apurar, porque, por exemplo, ele me acusou de ter uma grande importadora de
vinho. Era só perguntar na junta comercial. Está aqui a
declaração da contadora de que não é verdade.
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Depois, ele fez uma acusação que... Esta é interessantíssima. Vou ter de provar, aqui, da tribuna do Senado,
que moro no meu apartamento, porque ele disse – e o
jornal publicou, sem nem perguntar a mim se era verdade ou não –, como se eu fosse um nababo, que o meu
apartamento está alugado a uma embaixada, servindo
ao corpo diplomático. Quer dizer, deve ser um marajá
com um apartamentão servindo ao corpo diplomático!
Então, tive de trazer a conta de gás, a conta do condomínio e a declaração do condomínio de que moro no
meu apartamento. Até isto eu preciso provar, que moro
no meu apartamento, o que é uma coisa incrível.
Essa foi a primeira grande mentira assacada contra mim. Acho que não é escândalo morar no apartamento da gente. Escândalo é dizer que o apartamento
está alugado para embaixada, servindo ao corpo diplomático. Parece um marajá com um apartamento.
Depois, ele aﬁrma que assinei um contrato com a
Odebrecht para construir uma ponte em Vitória. Outra
mentira! Eu nunca assinei contrato com a Odebrecht.
Há uma ponte que foi feita em Vitória – aliás, uma belíssima obra de engenharia –, licitada no Governo do
Dr. Elcio Alvares. A vencedora foi uma empresa chamada Usimec, a mesma que está construindo a ponte
de ferro lá, também uma belíssima ponte de acesso à
ilha de Vitória. Essa ponte, iniciada no Governo do Dr.
Elcio Alvares, vai de Vitória a Vila Velha, une a ilha de
Vitória a Vila Velha, explicando para quem não mora
em Vitória. Eu não assinei contrato. Quando assumi o
Governo, continuei as obras. E as obras, de um contrato assinado antes de mim, foram embora.
Eu fui Governador e, em maio de 1986, deixei o
Governo. Ninguém me acusou de nada. Tive relacionamento com a empresa, visitando a obra, acelerando a
obra. “Está faltando um pouco de dinheiro, precisa de
mais recursos”, essas coisas normais que os Secretários trazem quando estão acompanhando uma obra
em que, às vezes, o Governador tem de intervir.
Pois bem, mas ele disse o seguinte, que, depois –
deixei o Governo em maio de 1986 para ser candidato
ao Senado –, em 1998, ele viu um cara me dar, que
a Odebrecht tinha mandado para mim, um pacote, e
dentro do pacote havia US$5 mil, que era um pedágio
da ponte... Uma história... Por que ela ia, doze anos
depois, me municiar com algum dinheiro?
E o pior: ele cita um morto, Dr. Sílvio Peixoto. Eu
o conheci, era um engenheiro que trabalhou na ponte. Várias vezes, estive com ele. Ele nunca foi ao meu
escritório. E não posso ter o testemunho dele de que
isso é uma mentira, porque ele está morto. Até essa
crueldade se fez. Mas a própria Odebrecht, já em nota
remetida e enviada ao jornal O Globo, desmente cabalmente. O próprio O Globo publica:

Terça-feira 21

525

12111

A Odebrecht também informou desconhecer o pagamento. Por intermédio de sua
assessoria, negou “veementemente qualquer
irregularidade” e considerou “irresponsável
esse tipo de aﬁrmação”.
E já está entrando com um processo contra o
rapaz também.
Um arranjo, uma instrumentação sem lógica, mas
que foi publicada sem que ninguém veriﬁcasse se foi
verdade, se foi mentira, o que existia atrás disso, contra a minha pessoa.
Depois ele aﬁrma, é isto foi o que mais me feriu,
que eu retinha – vejam os senhores – 30% do salário dele. Isso é uma injustiça, vai doer na consciência
desse rapaz o resto da vida.
Por causa do feriado e do domingo, ontem, não
pude falar, mas tenho aqui inúmeras anotações feitas pela minha secretária. Por exemplo, em 1998, ela
anota aqui remessas de dinheiro da minha conta que
foram feitas para ele: “Marcos, R$678; casa, R$476;
sala, R$202”, que era o condomínio da minha sala.
Quer dizer, ela mandava o dinheiro meu para pagar.
Ele disse que eu retinha o dinheiro e o obrigava a pagar contas minhas com o dinheiro dele.
Tem outra informação aqui: “Marcos – assunto: IPVA”. Quer dizer, ela estava mandando recursos meus para pagar. Outra anotação dela: “Marcos,
R$2.920,97: SPU [porque pago SPU], R$1.256,95;
IPVA, R$1.178,14; Jeep, R$383,00” – deveria ser alguma taxa do Jeep, uma reforma, não sei; e uma multa
de R$102,00, que deve ser de alguma dessas contas.
Total mandado: R$2.920,97. Quer dizer, sempre eu...
Tenho aqui outra anotação que, por sorte, a minha secretária tem. O Banco do Brasil vai me fornecer
todos esses dados através dos documentos: “Marcos [isto aqui foi em 2002], SPU, R$1.362,86; água,
R$96,00 [era uma conta de água]; luz, R$168,00; celular, R$56,00; lavanderia, R$25,00”. Mandei para ele
R$1.708,76. Dizer que eu o obrigava e que só parei
de cobrar isso dele quando entrou verba indenizatória! Pois bem, quando entrou a verba indenizatória, ele
não era mais funcionário meu, ele já tinha pedido demissão. Quer dizer, uma outra mentira deslavada, sem
nenhuma base. E ninguém, ao fazer essas denúncias,
observou nada, em nenhum momento.
O primeiro ressarcimento que eu pedi – a verba
indenizatória entrou em 2003, no mês de fevereiro –
de verba indenizatória foi 1º de abril, que vocês sabem
que, naquela época, pagava no mês seguinte, março.
Ele já não era meu funcionário. Quer dizer, essa aﬁrmação é uma deslavada mentira. Está aqui provado
também. Para cada uma dessas acusações, eu tenho
um documento aqui.
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Depois, ele disse que ele esquentou dinheiro
de campanha. Eu tenho, aqui, a prestação de contas
na campanha, com todo mundo que me deu recurso,
com todo mundo que recebeu, todas as pessoas que
trabalharam na campanha. Quem faz campanha aqui
sabe. A gente começa uma campanha e o pagamento é semanal. Às vezes, a pessoa dá um vale uma
semana, outro vale noutra semana. No ﬁnal do mês,
assina aqueles vales, assina o recebido, desconta
INSS e desconta Imposto de Renda. Mas, durante a
semana, os pagamentos são semanais. Então, tudo
isso está aqui.
Agora, ele se diz contador, e se ele disse que botou uma nota fria na minha prestação de contas, alguém
que o induziu a isso... Ele se autoacusou de ter feito,
contra a minha vontade e sem o meu consentimento,
uma irregularidade que eu tenho certeza de que não
existiu. Minhas contas foram aprovadas sem nenhuma nódoa, sem requisição da Justiça Eleitoral. Mas,
se for verdade isso, eu acho que há necessidade de
o Conselho Regional de Contabilidade tomar alguma
providência com relação a um ato irregular praticado
por esse cidadão.
No site do Tribunal Superior Eleitoral todas as
minhas despesas, tudo aquilo que eu coloquei na contabilidade, tudo aquilo que eu paguei está lá.
Depois, eu não entendi por que, está havendo
esse problema da Agência Nacional do Petróleo, o
negócio dos royalties, que envolve, embora sem provas, o Dr. Vítor Martins. Eu não entendi por que, ele
põe lá uma outra aﬁrmativa interessantíssima: que eu
tinha uma dívida de R$30 mil com o Dr. Nilo Martins,
que é irmão do Vítor e irmão do Frank, e que ele me
pressionava tanto que eu fui a São Paulo pedir emprestados US$200 mil ao Dr. Paulo Maluf, para pagar
a dívida; que, depois, o Dr. Nilo deixou por R$20 mil.
Bonzinho ele, não é? Pois bem, é a coisa mais incrível,
mais sem nexo que se fez.
Primeiro, todo mundo sabe que eu ﬁz a Campanha das Diretas junto com Tancredo, com Mário Covas, com todos os Governadores do PMDB, Franco
Montoro. Fizemos a Campanha das Diretas. E, depois,
nós perdemos a votação aqui das eleições diretas.
Eu estou relembrando um pouco para quem mais ou
menos tem a minha idade. Quem é mais novo, como
o Geraldo, tem que relembrar bem. Então, nós tínhamos de preparar um candidato para a eleição indireta,
que ia se dar dentro do Congresso. O Tancredo Neves
relutava, porque ele tinha de renunciar ao Governo
de Minas, com a incerteza de poder ser eleito ou não
Presidente. Eu fui um dos que saíram de Vitória, fui a
Belo Horizonte, peguei o Dr. Tancredo e vim com ele
a Brasília. Fizemos uma reunião com o Zé Richa, com
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todos os Governadores do PMDB e conseguimos que
o Tancredo renunciasse. E começamos a trabalhar no
Congresso – a Arena, que, na época, chamava PDS,
tinha maioria – para conseguirmos eleger o Tancredo
aqui. Conseguimos. Eu ﬁquei uma semana aqui. No
dia da eleição do Tancredo, houve uma tragédia em
Vitória: rolou uma pedra na chuva e matou quarenta
pessoas. Ele me emprestou o avião de Minas para eu
ir lá, atender e socorrer essas pessoas. E quem era
o candidato contra o Tancredo aqui? Dr. Paulo Maluf.
Aí, eu trabalhei para o Tancredo, ﬁz força para o Tancredo ﬁcar, vim pedir voto para o Tancredo e, depois,
fui pedir dinheiro ao Dr. Paulo Maluf!
O Dr. Paulo Maluf, sem que eu o provocasse,
mandou para o jornal O Globo uma carta, dizendo:
É mentirosa a informação dada ao jornal
O Globo (...) pelo Sr. Marcos Andrade, de que
eu teria dado 200 mil dólares para o senador
Gerson Camata.
Todos sabem que faço política em São
Paulo, e não no Espírito Santo.
O Sr. Marcos Andrade mente, e será por
mim processado.
Peço a publicação dessa nota.
Essa a nota que ele, espontaneamente, mandou.
O Dr. Nilo Martins – e era fácil o repórter ter veriﬁcado, pois “o Dr. Martins o pressionava tanto que ele
foi pedir dinheiro ao Maluf para pagar a conta de R$
30 mil” – me manda:
Tomei conhecimento por meio do jornal
O Globo (...), domingo, das denúncias envolvendo o ilustre senador do Estado do Espírito
Santo, Exmo. Sr. Gerson Camata, levantadas
pelo ex-assessor (...).
Totalmente surpreendido, ainda constatei
referência à minha pessoa, citada como credor
do Exmo. Sr. Sr. Senador (...).
A partir desse fato, declaro para todos
os ﬁns que nunca houve de minha parte nenhuma cobrança de honorários ao senador
Gerson Camata pela simples razão de nunca
ter existido dívidas do referido Senador para
comigo.
Vejam que coisa interessante! Era fácil o repórter
ter veriﬁcado isso. Era só perguntar: Dr. Nilo, algum dia
o Senador devolveu alguma coisa ao senhor?. “Não.”
Ele ia dizer na hora que não.
Depois, ele aﬁrma – e agora estou me perdendo
aqui, porque é tanto papel que eu precisava trazer –
que eu aluguei um carro Golf e pagava o carro Golf
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com a verba indenizatória. Eu estou perdido, mas eu
tenho esses documentos aqui. Vê se a Rita tem ali
para mim! Ah, está aqui. Pois bem, que eu pagava o
carro Golf com a verba indenizatória. Quer dizer, eu
alugava, mas, no ﬁnal, o carro ﬁcava para mim. Ora,
é muito fácil comprovar isso. Fui ao Detran. Todos os
carros que tive, todos os carros que tenho; eu nunca
na minha vida tive um carro Golf. Mas aí o dono da locadora, onde aluguei o carro, mandou uma carta para
mim, dizendo: “Face às notícias veiculadas nesse último Domingo, esta empresa vem prestar os seguintes
esclarecimentos: Em momento algum houve compra e
venda de veículo intermediada por esta empresa para
Vossa Excelência [a carta é dirigida a mim]. Houve sim
uma celebração de contrato de aluguel de veículo (um
Golf (...), com valor de compra de R$78.772,02, conforme nota ﬁscal, muito diferente dos 109 mil veiculados
pela imprensa) que se ﬁndou em agosto de 2007.
Desde então, o referido veículo ﬁcou à
disposição da locadora e não com V. Sª, conforme infundadas denúncias. Tal fato é de evidente comprovação, pois, por diversas vezes,
foram publicados anúncios de venda do veículo, em jornal de grande circulação, feitos por
essa empresa. O referido veículo foi vendido
por essa empresa para um revendedor independente, no dia 9/4/2009, tendo sido pago
através de uma TED – Transferência Eletrônica Disponível – diretamente na conta desta
empresa, conforme extrato de conta e recibo
de compra e venda.
Estamos à sua disposição.”
Está aqui a verdade. Quer dizer, uma infâmia,
um injustiça perpetrada e que poderia simplesmente
ser comprovada pelo repórter se tivesse telefonado
para a empresa. O carro foi anunciado, foi vendido, e
eu nunca tive na minha conta nenhum tipo de carro
como esse.
Vejam, Srs. Senadores, como é fácil destruir 42
anos de vida pública, de trabalho, de dedicação, com
seriedade, e, de repente, sem nenhuma comprovação,... O próprio jornalista diz, ele tem um bloquinho,
sem nenhum papel, e o bloquinho fala do sucesso dele
como diretor da seguradora. E aí todas essas infâmias
são assacadas sem nenhuma prova, sem nenhuma
comprovação.
Agora começam a aparecer umas pessoas que
eu acho que estão envolvidas com isso ou são delegadas de quem está envolvido. Querem antecipar a
campanha política do Espírito Santo, que vai ser no
ano que vem.
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Pois bem, apareceu um ex-Deputado que diz assim: “o ex-Deputado vai processar”. Esse ex-Deputado
foi expulso da presidência do PMDB pelo Diretório
Nacional do PMDB há uns anos, porque ele vendeu
o horário do Partido a uma pessoa que não era do
Partido. E o Partido perguntou-me se eu queria ser o
interventor. Eu fui por algum tempo o interventor do
Partido. Depois, esse Deputado foi envolvido com o
escândalo dos sanguessugas, daquelas ambulâncias.
Quando faltava um dia para ele ser cassado, ele renunciou ao mandato para não ser cassado. Que paladino
da moral é um homem como esse, para ser o grande
moralista do Estado do Espírito Santo? Não é bonito
isso, não é bom isso. É impressionante que usem sem
dizer, sem colocar nos jornais, o seu currículo. Ele não
tem um currículo de um paladino da moral.
O que eu vou fazer agora? Eu vou a Conselho
de Ética – a carta está sendo redigida agora. Eu vou
pedir ao Conselho de Ética a investigação. Eu que vou
pedir, eu! Não é preciso ninguém pedir. Vou à Corregedoria. Eu vou pedir à Corregedoria que investigue.
Como eu sou membro do Conselho de Ética, vou pedir licença do Conselho de Ética. Enquanto durar a investigação, eu não quero fazer parte do Conselho de
Ética. Eu quero que o Conselho de Ética tenha toda a
independência e o faça com rigor, a ﬁm de que essas
denúncias sejam apuradas à luz dos documentos que
estou fornecendo.
É um requerimento ao Conselho de Ética, para
que o Corregedor-Geral da Casa determine a apuração
dos fatos, em forma de juntada de documentos; uma
solicitação de afastamento temporário das atividades
do Conselho de Ética enquanto durarem as investigações; comunicado ao Presidente da Casa, de que se
dá por impedido de participar de qualquer reunião da
Mesa Diretora que vá discutir algum fato relativo a esse
episódio, para mostrar a minha isenção.
Eu é que vou pedir, eu é que vou fazer. Eu quero
fazer isso. É uma maneira que eu tenho de mostrar que
todas essas acusações são infundadas, foram feitas
sem nenhum papel, sem nenhum testemunho, sem
nenhuma prova, enquanto eu apresentei, para cada
uma aqui, uma prova de que a acusação é mentirosa
e de que o fato não existiu, acusações delirantes.
Tenho certeza de que essas pessoas que se utilizaram desse rapaz – que eu disse no início estar sob
tratamento de dois psiquiatras, com sérios problemas
– não tiveram pena dele, não tiveram dó desse rapaz,
porque o levaram até a se autoincriminar, dizendo
que ele havia colocado documento falso dentro da
minha prestação de contas, da qual ele se proclama
o contador.
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É grave isso, e eu também vou querer saber isso.
Embora as minhas contas tenham sido aprovadas unanimemente no Tribunal Regional Eleitoral, ele teria que
dizer onde está esse documento falso, essa nota fria
que ele colocou lá sem o meu consentimento e sem
que eu pudesse ter sido consultado.
Então, Sr. Presidente, são esses os documentos,
são esses os fatos e essa satisfação que eu quero dar
a todos os meus companheiros. Eu continuei na minha
luta, no meu trabalho, continuarei na minha luta, no
meu trabalho, no meu esforço, na minha vontade de
servir ao País com o meu mandato, de servir ao Estado do Espírito Santo, e não me acovardarei: vou até o
último minuto na defesa da minha honra, da honra da
minha família – tenho ﬁlho e tenho esposa que sentem
isso; tenho irmãos, tenho parentes, com esse monte
de mentiras que são assacadas contra mim.
Ouço, com muito prazer, primeiro o Senador Geraldo Mesquita que levantou o microfone antes.
Desculpe Senadora. Aliás, V. Exª devia ter preferência.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Devia não. Ela tem preferência. Pode falar Senadora Marisa.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Senadora Marisa. Obrigado. É um gentleman.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Aqui mulheres tem os mesmos direitos dos homens.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Olha,
que lição!
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Tá vendo? Senador Gerson Camata, é claro que eu
li a matéria do jornal O Globo, mas li também – acho
que ali – uma declaração do nosso Colega Heráclito.
Ele dizia o seguinte, perguntado, confrontado e tal:
“Olha, o Senador Gerson Camata tem três mandatos.
Eu o conheço há muito tempo e, na dúvida, preﬁro
acreditar nele”.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Que
bom!
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Não sei como o senhor teve tempo de reunir tanto
documento num espaço tão curto de tempo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – E
num domingo!
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Num domingo, para segunda-feira.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – O pessoal é aguerrido. A Rita comandou a equipe.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Mas o que V. Exª demonstra aí, Senador Camata,
eu diria até que não há mais nem dúvida, não é? Eu,
que já fui vítima aqui de uma armação muito pareci-
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da, também como V. Exª, e pedi ao Conselho de Ética que apurasse. Coloquei-me à inteira disposição e,
no ﬁnal, tive de demonstrar a minha cabal inocência,
que foi reconhecida por unanimidade no Conselho de
Ética, tendo como Relator o duro Senador Demóstenes Torres.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Esse
é casca de ferida.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Eu imagino o que V. Exª está passando, o que a Deputada Rita Camata está passando, a sua família. Isso é
um tormento, é um sofrimento. Acho que deveria existir,
por parte da mídia, da imprensa brasileira, um grau de
responsabilidade maior com a divulgação de matérias
dessa natureza, porque isso causa um estrago, Senador Gerson Camata, que V. Exª não imagina. E, como V.
Exª disse, trata-se de fatos que o repórter, responsável
pela matéria, teve toda a oportunidade de checar em
fontes: junta comercial, a locadora do veículo, enﬁm,
fontes várias que poderiam ter afastado ou todas ou
algumas das questões suscitadas por esse rapaz que
assaca acusações contra V. Exª. Eu repito aqui o Senador Heráclito, ao dizer: olha, na dúvida, eu acredito
no Senador Gerson Camata. E agora, com base em
documentos que V. Exª apresenta, eu diria até que não
há dúvidas, Senador Camata. Eu espero que V. Exª, de
fato, provoque o Conselho de Ética. É assim mesmo
que temos de fazer. Estamos submetidos a um processo quase de inquisição. Estou reﬂetindo muito. De
onde está partindo tudo isso, Senador Gerson? Porque essas coisas não acontecem à toa nem caem do
céu, nem são de graça. Tenho reﬂetido muito acerca
da origem, da fonte de isso tudo que está acontecendo com o Congresso Nacional, com os Parlamentares,
para nós veriﬁcarmos. Isso precisa vir a público e ser
esclarecido exatamente: o que é que está acontecendo?
Qual é a origem desse furor investigador, desse furor
inquisitorial quase? Há erros cometidos nesta Casa?
Acredito que sim. Agora, não consigo admitir que seja
na extensão colocada para o País. Há um processo
claro de desmoralização do Congresso Nacional em
curso. É necessário que a gente descubra de onde isso
está partindo. Tenho certeza absoluta que, amanhã, a
imprensa vai dizer que estou aqui com mais uma desculpa. Não se trata de desculpa não. Eu acho que a
imprensa tem o dever cívico de acompanhar os fatos.
Não só aqueles que ocorrem no âmbito do Congresso
Nacional, mas em todo o País. A imprensa tem o dever
de informar a população brasileira acerca de todos os
fatos ocorridos. Agora, ela precisa fazê-lo com extrema responsabilidade. Tenho notado que há um certo
furor, beirando a irresponsabilidade, na divulgação de
notícias como essas que V. Exª acaba de destruir em
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15 minutos, apresentando documentos que poderiam
ter sido localizados pelo repórter do jornal com a maior
facilidade, porque não são documentos sigilosos e
não estão no arquivo secreto. São documentos que
poderiam estar ao alcance de qualquer um. Portanto,
eu lastimo profundamente que V. Exª esteja nessa circunstância, nessa situação. Apesar do seu semblante
de quem nada deve, de quem está tranquilo, não se
pode deixar de considerar, Senador Gerson, que o
senhor deve estar sofrendo uma barbaridade, a sua
família, por algo que conﬁgura uma extrema injustiça.
Fico com V. Exª. Acredito no que V. Exª está aqui demonstrando e acho lamentável que isso tudo esteja
acontecendo. Obrigado pelo aparte.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita. Recolho com
emoção o seu aparte. Veja V. Exª que fui acusado, julgado e condenado sem nenhum papel. Agora, depois
de julgado e condenado, tenho de apresentar as provas. A quem me acusou não pediram um papel, uma
testemunha, enﬁm, não pediram nada. Está invertido o
processo. Sou economista, mas sempre ouvi dizer que
ao acusador cabe o ônus da prova. A nós, os políticos,
é o contrário: a nós cabe o ônus de provar que aquilo
não é verdade. Quer dizer, em 24 horas, pegaram o
Gerson Camata, 42 anos de vida limpa, acusaram, julgaram e condenaram. Agora, o Senador Gerson Camata
tem que se defender; ele vai ter que provar que tudo
aquilo, sem nenhum papel, sem nenhum documento,
não é verdade. Isso é de uma crueldade. E V. Exª viu
que são coisas fáceis de se apurar
Sou jornalista. Quando eu era jornalista – comecei
como repórter policial –, entendia quando um delegado estava querendo me usar. Ele dava uma informação, não conferia; ele dava outra, e na outra fonte não
conferia, ele estava querendo me usar, eu ﬁcava com
um pé atrás. É do proﬁssional criterioso esse tipo de
comportamento. E aprendi no jornalismo assim; sou
jornalista e sou economista. Nunca aconteceu de eu
fazer uma acusação, uma reportagem contra uma pessoa que não fosse verdade. Eu tive até um episódio
uma vez, o General Syzeno Sarmento, que, depois, foi
ser da Junta Militar, ele foi a Vitória porque ele queria
cassar o Governador do Espírito Santo, um problema
que estava havendo lá. E eu trabalhava para a Televisão Vitória que era do Senador João Calmon, a quem
homenageio a vida inteira como um grande mestre. E
o João Calmon disse assim: “olhe, você vai lá no prédio da Vale do Rio Doce e entrevista o General Sarmento”. E eu preparei dez perguntas para entrevistar o
General Sarmento. Quando eu ﬁz a primeira pergunta,
ele falou: “Não, você só vai fazer uma pergunta”. E me
deu a pergunta. Então, não faço nenhuma. Desliguei,
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entreguei o microfone para o câmera e fui embora.
Quando eu cheguei ao estúdio, recebi um telefonema
do Dr. Calmon: “Cadê a entrevista do General?”. E eu
lhe respondi: Ele não quis falar. O Dr. Calmon disse:
“Não, não, e você não deixou ele falar. Volta lá e entrevista o General.” Aí eu respondi: Então, eu vou perder
o emprego, mas não vou voltar lá.
Quer dizer, eu tinha um pouco de critério e dignidade, o que todo proﬁssional de imprensa... Estou contando o caso para demonstrar que há certos momentos
em que a pessoa tem que ter um pouco de consciência
e um pouco de apreço à honra dos outros.
Senadora Marisa, com muito prazer ouço V.
Exª.
O Sr. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, Senador Gerson Camata. Quero cumprimentá-lo,
cumprimentar a Deputada Rita, minha querida amiga e
companheira de trabalho na Câmara dos Deputados, e
dizer que tenho mais de 30 anos de vida política, que
não é pouco, e tenho muito orgulho de ser política, como
todos, tenho certeza, nesta Casa. Trabalho como todos
trabalhamos, discutindo, participando, acompanhando
a vida do cidadão que nos deu o voto e que conﬁou em
nós para estamos aqui defendendo as necessidades do
povo brasileiro. Mas, Senador Gerson, ultimamente, o
Brasil tem estado muito diferente. Os valores que nós
aprendemos, os valores que os nossos pais nos legaram, nem sempre estão sendo encucado nessa geração
que está vindo. Nesses dias, eu ouvi dizer e todos os
jornais colocaram que o Brasil está vivendo um Estado policialesco, mas também está virando um Estado
denuncista. As pessoas estão denunciando qualquer
coisa sem nenhum embasamento. Às vezes, me dá a
impressão de que é um jogo em que um quer estar à
frente do outro e quer ter fatos que possam abalar e
fazer com que as pessoas se ﬁdelizem a determinadas empresas jornalísticas. Mas não é assim que se
constrói a verdade, a decência e a seriedade de um
povo. Não estou falando apenas e não estou generalizando para toda a imprensa. Eu quero dizer que o povo
brasileiro, a Nação brasileira, está precisando de um
choque de austeridade e decência, de um comportamento mais sério de todos, de todas as autoridades,
começando pelo Presidente da República. Esta Casa
tem que mudar? Tem que mudar. Todos nós temos
que concordar com isto. Temos que ter regras claras
e que a Nação saiba; que não haja nenhuma caixapreta, que não haja nada aqui que se possa esconder;
que a Mesa Diretora desta Casa – na qual votamos e
apoiamos – e o nosso Presidente que está aqui, hoje,
presidindo a sessão, é um membro da Mesa. A Mesa
foi votada por nós para dirigir esta Casa, para comandar a nossa instituição, e tem a obrigação de passar
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uma borracha em cima daquilo que, historicamente,
aconteceu para dar uma outra visão, uma visão que
nós acreditamos de seriedade e de dignidade que o
senhor está aí na tribuna buscando. Isso nós queremos
para o País como queremos para esta Casa também.
Mas, Senador Gerson, dói o coração. As pessoas, às
vezes, não pensam que uma questão como essa abala a família; não abala uma pessoa, abala a família,
abala uma instituição, porque essa Instituição também
foi abalada com este caso, abala todos aqueles que
acreditam que a política é importante e é imprescindível no Estado democrático de direito. Como o Senador
Geraldo Mesquita, às vezes, eu não sei bem onde é
que querem chegar ou se é que querem. Mas a resistência nossa daqueles que acreditam na seriedade,
daqueles que acreditam na política como uma forma
de garantir ao povo a sua voz. Então, Senador Gerson
Camata, nós temos que estar unidos e acreditar que
ninguém tem o direito de enxovalhar a honra de uma
pessoa e de propagá-la a todos os ventos sem ter, primeiro, a prova de que aquilo é verdade. Há um ditado
que diz que, se nós subirmos a um décimo andar de
um prédio e jogarmos fora um travesseiro de pena e
o vento levar por toda a cidade, como é que vamos
catar depois uma por uma? Essas coisas é que machucam o coração da gente. E imagino o quanto deve
machucar seu coração, imagino também como deve
machucar o coração da Rita e dos seus ﬁlhos, da sua
família. Isso não se faz com pessoas dignas e sérias.
Aliás, não se faz isso com ninguém, se acreditamos
na Justiça e nos preceitos que esta Casa fez por intermédio das leis que visam a garantir aos cidadãos
o direito a se defender, o direito a ter uma resposta à
sua vida, a tudo o que faz cotidianamente. E isso não
pode ser afrontado, vilipendiado por qualquer pessoa,
sem nenhuma razão. V. Exª está sendo hoje... Ontem,
também li as notícias e ﬁquei indignada.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – V. Exª tinha
de ter tido o direito de ser ouvido. Nesta Casa, quando
tocamos no nome um do outro, já se levanta e se diz
“tenho o direito a me defender, o direito ao contraditório”. A V. Exª não deram esse direito. Eu queria aqui me
solidarizar e dizer que temos de trabalhar muito pela
seriedade deste País, desta Casa e da nossa Nação.
Muito obrigada.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
obrigado, Senadora. Tocam meu coração e o da minha família suas palavras. Digo que isso não atinge só
a minha pessoa e minha família, mas também meus
eleitores, meus amigos, os vereadores que me acompanham há 42 anos. Todo mundo é atingido numa hora
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como essa. Fiquei emocionado ontem. Cheguei rouco
aqui por causa dos muitos telefonemas que recebi de
companheiros meus, de vereadores, de prefeitos, do
Governador Paulo Hartung, do Senador Casagrande,
do Presidente do PMDB, o Lelo, enﬁm, de pessoas que
me conhecem há quarenta anos e que sabem da minha
vida, sabem de tudo. Fiquei grato pelas manifestações,
mas, na vida pública, temos de estar acostumados a
tudo. É difícil se acostumar com uma coisa dessa, mas
vou tocar minha vida, não vou desanimar, vou brigar.
Sou muito bom de briga, Senadora.
Vou até esclarecer: sou o único Senador e, acho,
o único político brasileiro – não vou dizer o nome, porque ﬁz um acordo com o órgão de imprensa na hora
da indenização – que processei um órgão de imprensa
nacional por dezoito anos, Paim. Ele arranjou testemunha na Bolívia, para retardar o processo, mas o ganhei.
Então, ele foi obrigado a me pedir desculpas – o juiz
redigiu o pedido de desculpas – e a me pagar R$74
mil por danos morais. Depois, ﬁz um acordo, porque a
situação estava difícil, e não recebi tudo isso. Recebi
uma parte para pagar meu advogado.
Veja: acho que sou o único político brasileiro que,
por dezoito anos, moveu um processo. Pergunto: se
eu tivesse morrido nesses dezoito anos, eu morreria
desonesto? Em caso de crime contra honra, a tramitação deve ser diferente. Não pode ser desse jeito. Se
eu tivesse morrido nesses dezoito anos, eu teria morrido como desonesto. O órgão demorou dezoito anos
para me pedir desculpas e para me pagar uma indenização, por danos morais, de R$74 mil, com a qual ﬁz
uma composição para pagar o advogado.
Senador Alvaro Dias, ouço-o com muito prazer
e com agradecimento.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Gerson Camata, trago minha solidariedade a V. Exª, à
sua família, à Deputada Rita Camata. Eu o conheço
há muito tempo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Desde
Deputado, em 1976.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Exatamente.
Quando cheguei a Brasília...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – A Senadora Marisa nem tinha nascido.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Quando cheguei a Brasília, no meu primeiro mandato de Deputado
Federal, V. Exª também exercia o mandato de Deputado Federal.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
Joaquim Guerra, com Carlos Wilson, não é?
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Bastante jovem, tive a oportunidade de conhecer seu caráter, sua
personalidade, a dignidade e a decência de um homem
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de bem, que só tem feito o bem, principalmente para
esta atividade pública, tão desgastada, incompreendida e, muitas vezes, injustiçada. Não tenho dúvida a
respeito do comportamento de V. Exª. Por isso, não me
quero deter em detalhes sobre as denúncias, apenas
lamento que V. Exª seja exposto a esse constrangimento, porque, sem dúvida, como disse a Senadora
Marisa Serrano, isso é irrecuperável. Não há como recuperar os danos. Não é uma indenização moral que V.
Exª pode receber daqui a dezoito anos ou vinte anos
que vai reparar o dano causado por uma calúnia, por
uma difamação, por impropérios proferidos, por uma
inconsequência. Enﬁm, expresso minha solidariedade
a V. Exª. Estamos vivendo um momento complexo. Tenho procurado reﬂetir bastante sobre este momento e
não estou ainda em condições de fazer uma avaliação
correta sobre o que está acontecendo, sobre o que é
correto e o que é incorreto em matéria de denúncias,
sobre o que tem a boa-fé e o que tem a má-fé, sobre
o que tem o propósito da construção e o que tem o
propósito da destruição. O que sei é que temos o dever de preservar a instituição que representamos, o
Parlamento brasileiro, onde estão ﬁncados os alicerces básicos do Estado democrático de direito. É um
patrimônio da democracia que tem de ser preservado
por todos nós. Temos o dever da transparência. Transparência devem nos cobrar, não há dúvida, mas o que
desejamos, Senador Gerson Camata – e tenho certeza
absoluta de que V. Exª está entre aqueles que desejam
isso, como todos que se encontram no plenário neste momento –, é a ediﬁcação de uma nova instituição
sobre esses escombros, os escombros provocados
pelas denúncias dos últimos dias, denúncias que se
justiﬁcam, denúncias que não se justiﬁcam, denúncias
justas, denúncias injustas. Mas temos de aproveitar
este momento para ediﬁcar uma nova instituição, que
seja mais bem gerida, com maior transparência, com
maior eﬁciência, com economia, para que possamos
reconquistar a credibilidade que perdemos ao longo do
tempo. Não há dúvida de que há uma descrença, que
se generaliza. A descrença cresce em relação à instituição. Por isso, chega-se até a ouvir a pergunta “por
que não se fecha o Congresso?”, como se ele fosse
substituível, como se isso ﬁzesse com que andássemos para frente, como se isso fosse contribuir para que
o processo democrático estivesse a serviço dos interesses do povo brasileiro. Enﬁm, esse é o desespero.
Isso é resultante da angústia do momento que estamos vivendo. Então, Senador Gerson Camata, nosso
desejo é o de que realmente seja possível darmos a
volta por cima, reconstruirmos a instituição, tornando-a
valorizada e respeitada pela população brasileira. E V.
Exª sempre contribuiu e vai continuar contribuindo para
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isso. Não será uma denúncia inusitada e injustiﬁcável
que vai abater V. Exª. Ao contrário, V. Exª tem uma longa
experiência, percorreu um itinerário na atividade pública que só dá motivo para aplausos. Não será essa
denúncia, nem este momento que vai abatê-lo. V. Exª
tem nossa amizade e nossa solidariedade.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agradeço-lhe, Senador Alvaro Dias. V. Exª relembrou bem:
começamos aqui em 1976, com Miro Teixeira, com
V. Exª, com Henrique Alves, com Carlos Wilson, com
Joaquim Guerra. Era uma geração nova de Parlamentares que chegou aqui, em tempos um pouco difíceis.
Depois, fecharam o Congresso. Vimos colegas nossos
serem cassados. Então, foi uma luta difícil. Lembrome de Getúlio Dias, de vários bons companheiros.
Lembro-me de que Getúlio Dias dizia que o Brizola
ia voltar para o Brasil: “O engenheiro está voltando”.
Ele, gaúcho, colega de Paulo Paim e de Pedro Simon,
anunciava isso sempre.
Senador Pedro Simon, com muito prazer, ouço
V. Exª, que é um mestre nosso.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Prezado Senador, não nego que é com profunda mágoa que falo,
mas acho que temos a obrigação de dar o testemunho de quem é o Senador Gerson Camata, de quem
é sua esposa, Rita Camata, esse casal que honra o
Estado e que digniﬁca a vida política ao longo de toda
uma história. Conheço V. Exª lá de trás, lá das épocas
difíceis, amargas. E diz muito bem V. Exª. V. Exª chegou aqui num momento, aí sim, de aﬁrmação, de se
indagar: “Para onde é que vamos, o que vai acontecer,
o que podemos fazer?”. E V. Exª foi um herói naquela
oportunidade. V. Exª foi daquelas pessoas mais dignas,
mais corretas, mais brilhantes ao longo da luta pela
redemocratização. Hoje, nesta segunda-feira, estou
aqui, não é o normal. Quis Deus eu estivesse aqui! E
estou feliz comigo por este aparte, mas vim para falar
sobre Tancredo. Amanhã, será o aniversário da sua
morte. Queria lembrar exatamente que, amanhã, será
o aniversário de Brasília, o aniversário de Tiradentes
e o aniversário de Tancredo. E tenho de falar a V. Exª
sobre o que V. Exª representou. Eu me lembro de V.
Exª jovem, guri, de uma geração que o Dr. Ulysses dizia de gente nova que ia sacudir a política brasileira. E
sacudiu. Eu me lembro da vitória espetacular de V. Exª
para o Governo de Estado, em 1982. Eu me lembro
de quando V. Exª, Governador com cara de gurizinho,
Tancredo, Montoro e outros iniciaram a caminhada
das Diretas Já.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Junto
com José Richa, com Íris Rezende.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Iniciaram a caminhada pelas Diretas Já. Parecia um absurdo, parecia
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ridículo, parecia algo que não ia chegar a ﬁm algum.
Eu me lembro de quando 298 parlamentares votaram
a emenda das Diretas Já, mas faltaram catorze votos
para que ela fosse aprovada.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Faltaram catorze votos.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu me lembro
do Dr. Ulysses, chorando no gabinete da Presidência
do MDB: “Não tenho mais o que fazer. Com essa derrota, em que o povo, com milhões na rua, não teve o
que fazer, não temos mais o que fazer e para onde ir”.
Foram V. Exª, o Richa, o Montoro que tiveram a coragem – porque precisava de muita coragem – de falar:
“Vamos para o Colégio Eleitoral”. Para nós, do MDB,
Colégio Eleitoral era uma expressão maldita, que signiﬁcava o escândalo, a imoralidade, a eleição dos generais. E V. Exªs tiveram essa coragem. Eu me lembro
de que, quando o Dr. Ulysses ouvia falar em Colégio
Eleitoral, dizia: “Eu saio deste Partido e não boto mais
os pés aqui dentro”.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Eu
me lembro disso.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu disse:
“Calma, Dr. Ulysses!”. Aí, veio a tese que V. Exª levantou, com o Tancredo: “Nós vamos para o Colégio para
destruir o Colégio, vamos para o Colégio para salvar
a democracia!”. Lá estava V. Exª, com sua competência e com sua capacidade. V. Exª, que era um grande
amigo do Dr. Ulysses, dizia: “O Dr. Ulysses era nosso
grande candidato às Diretas Já”.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Exatamente.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E completava: “Mas, agora, tem de ser o Tancredo, para unir,
para derrotar, para ganhar no Colégio. Agora, não é
de mentirinha, não pode ser outro candidato, tem de
ser um candidato para ganhar. Tem de ser o Tancredo”.
V. Exª veio me procurar. Nós, do Rio Grande do Sul,
queríamos Ulysses, só Ulysses. Lembro-me, como se
fosse hoje, da forma como V. Exª me explicou: “Simon,
vai falar com o Dr. Ulysses, que reconhece que tem de
ser o Tancredo, porque o homem é o Tancredo”. Lembro-me do Governo de V. Exª. Lembro-me da atuação
de V. Exª. Lembro-me de quando fui pedir a V. Exª que
se candidatasse, e todo mundo lá no Espírito Santo
queria que V. Exª fosse novamente candidato a governador. E V. Exª disse: “Simon, não vou ser candidato
a governador. Eu já fui candidato, já fui Governador.
Governei com a dignidade e com a respeitabilidade
que tenho, mas acho que este momento está tão difícil, tão complicado, que não reúno condições. Não
quero ser candidato”.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – É verdade, verdade. Exatamente.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Lembro-me
de V. Exª na bancada do MDB. Em todos os momentos, V. Exª esteve na linha de frente: na linha de frente
da honra, da dignidade, da seriedade, da ﬁrmeza e do
caráter. Sempre, sempre foi assim; isso não é de hoje.
O que saiu no jornal é uma coisa. Poderia aparecer
aí, de repente, uma notícia contra o Joaquim da Silva.
Quem é esse cidadão? Não sei, não conheço. Mas o
Camata o Brasil inteiro o conhece, ao longo da história
e ao longo de uma trajetória em que passou por tudo,
por todo sofrimento e por toda luta. Sua esposa foi candidata a Vice-Presidente da República e saiu do pleito
com a dignidade que entrou. Tenho muito orgulho de
ser amigo de V. Exª, Camata. Ninguém atingiu V. Exª.
Atingiu-se a instituição; nós, sim, fomos atingidos. Mas,
com toda a sinceridade – e falo com minha tradição,
com minha luta, com minha posição de denunciar o
que deve ser denunciado –, não tenho preocupação
alguma com V. Exª, em particular. Tenho preocupação
com a gente. O que vejo é o seguinte: há vigarice, corrupção, bandalheira toda hora; isso aparece toda hora.
No meio disso, de repente, sem mais nem menos, um
cidadão que, por dezenove anos, trabalhou com V. Exª,
que estava na direção de um cargo no seu governo
e que foi demitido por incompetência ou sei eu lá por
quê, resolve falar não sei o quê, e aparece o nome de
V. Exª. O que temos de analisar hoje é uma coisa só,
V. Exª tem toda a razão. Na outra vez, V. Exª levou dezoito anos ou dezenove anos para ganhar uma causa. E se tivesse morrido no meio da causa? Isso não
pode continuar acontecendo no Brasil. Não sou contra
que a imprensa publique, Senador. Publique, diga o
que disser. Mas temos de terminar com a impunidade.
Temos de mostrar quem é e quem não é. No caso de
V. Exª, sabemos que não é; no caso de V. Exª, temos
a convicção de que não é. Deveria haver um instituto que, com um prazo razoável, desse condições a V.
Exª para dizer, para provar e para ser absolvido. Este
é o mal do Brasil: mistura-se tudo. E, no meio dessa
mistura de tudo, entram o Camata e um bolo de gente
que nada tem a ver com o Camata. E misturam. Esse
é o mal, esse é o mal da generalização, esse é o mal
que atinge todos nós, não só V. Exª. Escolheram V. Exª,
pinçaram V. Exª, como poderia ter sido eu, para atingir
o contexto da instituição. Senador Gerson Camata, sei
que isso dói, mas V. Exª tem ﬁrmeza. Quem o conhece como eu o conheço acostumou a ver sua jovialidade e sua alegria, mas, agora, vemos V. Exª contido e
tenso – é como vejo que V. Exª está. Devo lhe dizer e
à sua querida esposa, nossa irmã Rita, que aqui se
encontra: dou-lhes minha total solidariedade. E todas
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as pessoas, ontem lá em Porto Alegre e hoje aqui em
Brasília, com quem tenho falado dizem a mesma coisa
com relação ao nome de V. Exª.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
obrigado, Senador.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Disse o Senador Alvaro Dias, e concordo: não sei para onde querem
ir, para onde estamos indo, o que está acontecendo e
como vai terminar. Mas não vai ser brincando com o
nome de pessoas como V. Exª que vão atingir o que
quer que seja. Eu, como V. Exª, continuo na mesma
caminhada, para buscar o que deve ser buscado, mas
recebo as acusações a V. Exª como se fossem feitas a
mim e coloco-me na posição de V. Exª. Vamos redobrar
nosso trabalho. Se pensam que, com isso, haverão de
nos atingir e que pessoas com a garra de V. Exª vão se
perder no caminho, estão muito enganados. Meus cumprimentos por V. Exª estar aqui hoje, num dia em que
o normal seria não estar aqui, pois amanhã é feriado,
estamos num feriadão. Mas V. Exª, exatamente hoje,
numa segunda-feira, às 14 horas, estava aqui para fazer o seu pronunciamento. E é com muita emoção que,
hoje, às 14 horas, estou aqui para dar-lhe este aparte e
para lhe dizer, de irmão para irmão, que estou solidário,
na manchete negativa e na positiva, porque V. Exª é um
dos homens de quem tenho orgulho, por quem tenho
respeito, admiração. V. Exª merece a admiração de todo
o Brasil. Expresso muito carinho a V. Exª, Senador.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Senador Pedro Simon, eu estou aqui pensando: eu acho
que essa acusação até foi boa, porque ouvir as palavras de V. Exª é um conforto extraordinário para mim,
para a minha vida e para a minha família.
V. Exª dá esse testemunho e me emociona, lembrando daquelas nossas histórias daquele tempo da
resistência. Eu vou começar com o Alvaro Dias – é
bom a gente lembrar um pouco – quando cassaram
o Lysâneas Maciel. O Lysâneas tinha um carro, um
Mercedes-Benz velho, e aí o pessoal resolveu fazer um rifa para ajudar o Lysâneas Maciel a fugir do
Brasil. E ele insistiu: “Olha, compra um bilhetinho”. O
Chico Pinto me deu um bilhete para vender, cada um
tinha que vender dez bilhetes, e eu, inocentemente,
no lugar de vender aqui dentro, fui a um restaurante,
à noite, vender. Ofereci a uma pessoa, a outra, e um
Parlamentar que estava à mesa disse assim: “Vai direto
para o banheiro”. No banheiro: “O cara que está aqui
comigo é um Coronel. Você vai oferecer rifa do Lysâneas, ainda dizendo que é para ele fugir do Brasil...”.
O Alvaro estava vendendo o bloquinho dele também,
ajudando, por causa da situação difícil em que o Lysâneas se encontrava naquela época. Vejam como é
que as coisas são.
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Outra coisa interessante, V. Exª deve se lembrar
também: a reunião de Foz do Iguaçu, quando os Governadores do PMDB resolveram fazer a campanha
das Diretas. Nós fomos para Foz do Iguaçu. Os jornais
insistiam que os Governadores estavam provocando
os militares, “cutucando a onça com vara curta”.
E aí o Tancredo me liga. O José Serra até era o
escrivão, ele que escreveu a carta de Foz do Iguaçu,
na qual os Governadores do PMDB exigiam eleições
diretas. E aí o Tancredo me convidou, e eu falei: “Mas,
Tancredo, é longe, lá, em Foz do Iguaçu”. E ele falou:
“Isso é coisa do Montoro, Gerson. Se os militares correrem atrás da gente, a gente foge para o Paraguai”.
Era brincadeira dele, mas fomos fazer essa reunião
lá, e, depois, a luta para colocar o Tancredo, porque o
Tancredo hesitava em renunciar ao Governo de Minas
e depois não se eleger. Foi um trabalho que agora lembramos e que me anima cada vez mais, de tudo aquilo
que ﬁz, e não me arrependo de nada do que ﬁz.
Agradeço a V. Exª.
Senador Paulo Paim, desculpe-me a emoção.
Quero ouvir V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Naturalmente. Senador Gerson Camata, ouvi, aqui, a Senadora
Marisa Serrano e os Senadores Alvaro Dias, Mesquita
Júnior e, agora, o meu amigo Senador Pedro Simon –
e me diz sempre o Presidente Mão Santa: “nunca fale
depois do Simon, fale antes”, porque todo mundo sabe
a capacidade de oratória e a sinceridade de cada pronunciamento seu, como esse que ele fez agora, dando-nos até uma aula de história e tendo V. Exª como
referência de todo esse momento que aqui ele relatou.
Mas quero, além de mostrar a minha solidariedade a V.
Exª, também solidarizar-me com a Rita – permita-me
a Rita dizer isso –, a Deputada Federal Rita Camata.
Tive orgulho de ser Deputado Federal ao lado dela e
vi seu esforço para escrever o Estatuto da Criança e
do Adolescente, em que ela foi Relatora. Foi inspirado
no trabalho dela – e ela já me falava do trabalho de V.
Exª – que criei o Estatuto do Idoso, que hoje é uma
realidade. Ela fez um belíssimo trabalho e criou o Estatuto, e diz o Simon: “E você com o idoso”. Correto.
Mas, Gerson, eu, quando cheguei aqui – vou te dizer
uma coisa que nunca te falei – perguntei um pouco
mais para os colegas sobre você, e eles me disseram:
“Olha, ele marcou sua atuação...”. Vou dizer isso aqui
agora, e me entenda o Espírito Santo, porque em todos
os Estados existe corrupção: “Ele marcou sua atuação
como Governador do Estado no combate à corrupção.
Alguém me disse isso, e essa frase eu guardei e, no
momento, trago-a porque é um retrato que você nem
sabia. É um retrato que recebi do seu trabalho como
Governador. Quase todo dia chego aqui mais cedo,
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V. Exª chega cedo também e me diz: “Paim quem é o
primeiro, você ou eu?”. Isso mostra o trabalho, a competência, o preparo e a história. Bom, Gerson, você,
para nós, aqui, é uma das nossas referências, sem
sombra de dúvida, inclusive em relação ao Regimento Interno da Casa, a sua luta histórica, a aprovação
desse brilhante projeto, depois de tantos anos, que
a Casa agora reconheceu e aprovou. Permita-me só
que eu diga isso. Há um tempo, há algumas semanas,
saiu uma crítica à Comissão de Direitos Humanos que
presidi. Em vez de eu fazer um relatório da Presidência desse tamanho – e o Senador Pedro Simon até
recebeu um e o leu aqui no Plenário – ﬁz um livrinho:
Relatório da Comissão de Direitos Humanos, dois anos
de trabalho. E o inicio falando sobre o Thiago de Mello,
a Declaração dos Direitos do Homem, e, depois, falo
do trabalho da Comissão. Mas a única coisa que saiu
foi a seguinte: “o Senador Paim descreve um trabalho
que diz belíssimo, mas a primeira coisa que fez foi colocar sua foto na Comissão de Direitos Humanos”. Até
hoje não está lá minha foto. Até hoje. Nunca coloquei e
não está lá. E está escrito que o que eu ﬁz foi colocar
a foto. Não tinha como criticar o trabalho, um livrinho
tão pequeno, do tamanho desse celular mais ou menos. Não fui à tribuna, não falei nada, considerei que
foi um equívoco do repórter, desconheci, não falei, e
comentei aqui, agora. Veja bem o que estou dizendo:
de todo o livrinho, que fala de toda a luta na Comissão de Direitos Humanos, sobrou isso, que eu tinha
botado uma foto na Comissão de Direitos Humanos.
Nunca botei, mas vou cobrar do Senador Cristovam.
Como ex-Presidente, eu teria direito de ter a minha foto
lá, até vou falar com o Senador Cristovam para que
a coloque. Quero dar esse exemplo típico. Eu não ia
tocar neste assunto, porque, infelizmente, depois que
é dito, está escrito, até você explicar para alguém, ir
lá e dizer que não tem foto minha, mas que terá, se
depender de mim, é outra novela, é outra história. Então, meus cumprimentos. Acho que foi uma injustiça,
espero que a verdade venha – e há de vir, como V. Exª
mostrou muito bem da tribuna do Senado para todo o
Brasil. Minha solidariedade a V. Exª.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. V. Exª viu que, para
cada acusação assacada, coloquei um papel, um testemunho, uma prova e, nas remessas que eu fazia, às
vezes, para ele pagar uma ou outra...
Sr. Presidente Sarney, muito prazer.
Eu tenho as anotações feitas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Camata, desculpe interrompê-lo. A solidariedade é tamanha que nosso Presidente veio presidir e
dar solidariedade a V. Exª em nome de todos nós..
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
muita honra para mim. Muito obrigado.
Mas, então, V. Exª se referiu ao meu trabalho na
reforma do Regimento, é a Presidência do Marco Maciel.
O que estou objetivando ali? É dar à Casa resolutividade, dinamismo no trabalho, estar presente em todo o
momento, mudando, legislando, ﬁscalizando. Equiparar
um pouco, equilibrar o Senador com o Líder para não
ter muito cacique e pouco índio, fazer um Regimento
mais moderno, o nosso já tem quase 20 anos.
O objetivo é de amor à Casa, para que ela preste
mais serviços, faça mais leis, faça leis justas. Este é o
objetivo do que tenho feito por amor à Casa. E quero
dizer a V. Exª que o conselho de V. Exª, a história de V.
Exª sobre a foto é muito interessante para mim. Eu fui
Presidente da Comissão de Educação e vi lá, um dia
desses, encostada, uma foto minha que eles querem
colocar. Eu vou pensar muito bem, no dia em que forem
colocar essa foto, para fazer isso com muita discrição,
para não ser vítima de uma nota perturbadora e pouco
elegante como esta da qual V. Exª foi vítima.
Mas, então, eu queria, agradecido....
Senador Mão Santa, ouço V. Exª, que presidiu
até agora, que foi condescendente, como os demais
companheiros, com o tempo que me foi concedido.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Gerson
Camata, quis Deus que eu estivesse ali, presidindo.
Realmente, eu estava me preparando, mas a ﬁgura de
V. Exª signiﬁca tanto para esta Casa, para o PMDB,
para o Espírito Santo, para o Brasil e para a democracia
que o nosso Presidente Sarney, esse grande estadista,
com a sua sensibilidade histórica, que eu conheço, veio
representar o sentimento de toda a Casa.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Hoje é uma segunda-feira, e isso traduz a grandeza que nós representamos. Presidente José Sarney, aqui, não tem negócio
de enforcar, não. Na segunda-feira, o Senado aberto.
Isso, na história política e democrática do mundo, é
raro. No Brasil, só conosco. Digo, com toda a convicção, que este é um dos melhores Senados da história
da República. E eu digo com essa convicção porque
eu o conheço. Eu o conheço antes de conhecê-lo ﬁsicamente, porque V. Exª foi um patrimônio da redemocratização. Somos mais ou menos da mesma idade. Eu
lá, na minha Santa Casa, na Parnaíba, também lutando
pelo MDB, mas V. Exª já era uma proeminência nacional. V. Exª, para estar aí, precisa... A imprensa... Como
Cristo dizia, “em verdade, em verdade eu vos digo”,
uma imprensa, seja qual for, não tem valor nenhum se
não leva a verdade. Ela vale pela verdade que diz. E
foi infeliz a imprensa com V. Exª; queimou-se mais do

ABRIL 2009

Abril de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que a quem ela quis queimar, se foi esta Instituição,
porque V. Exª é um patrimônio, mas não é de agora,
não! V. Exª nasceu do amor, muito antes, de Gino e
Júlia, seus pais. Aquela formação austera, cristã, que
a nossa geração teve. A nossa geração tinha aquele
tripé que o Pedro Simon sempre rememora: a família,
a escola e a Igreja. V. Exª é dessa geração. E V. Exª
foi vereador, deputado estadual, duas vezes deputado
federal, governador do Estado – não um simples governador, mas um extraordinário, respeitado governador –, três vezes Senador da República. O meu irmão
camarada Heráclito Fortes – porque ele se sai bem –,
eu acho que ele ali disse: em dúvida? Eu estou com o
Camata. Não tenho dúvida, tenho a certeza e a convicção. Aonde houver a dúvida, que se leve a verdade.
A verdade está aqui, foi dita pelos seus companheiros
Senadores. Pedro Simon, com essa virtude que Deus
lhe deu, de grande orador – diziam que Cícero era o
maior, mas é porque ele ainda não tinha nascido –,
transmitiu por todos nós. Todos foram brilhantes, mas
o Pedro Simon é como o Paim, disse. Aliás, sexta-feira,
comemorando aqui o meu milésimo pronunciamento,
eu o escolhi, ofereci ao Pedro Simon – o Pelé ofereceu
às crianças os gols dele; o Romário, aos deﬁcientes –,
enquanto ele oferecia um decálogo de caminhar com
virtudes, para a mocidade abraçar a política. Então, V.
Exª signiﬁca muito. V. Exª parece ser de 1941, eu sou
de 1942, nascemos na guerra, mas V. Exª faz guerra
contra a corrupção, contra a bandidagem, contra a
malversação. V. Exª é do bem, V. Exª é do amor, V. Exª
é como dizia o Francisco: “Aonde houver dúvida, que
eu leve a verdade”. Então, eu quero dizer que V. Exª
já foi tão julgado, tão julgado. Aquilo a gente tem que
entender como a sabedoria popular que diz: só se atira
pedras em árvores boas que dão fruto.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – E V. Exª, pelo
amor, com essa extraordinária mulher, que empata com
Adalgisa, construiu uma família exemplar. Eu aprendi,
também, dos mesmos ﬁlósofos, olhando para o Presidente Sarney: a inveja e a mágoa corrompem os corações. O que devem ter é muita inveja de V. Exª.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Pela sua vida,
pelas suas obras, por tudo que tem realizado, tem de
ser respeitado. V. Exª é tão forte que eu vou dizer a
minha fraqueza: eu queria estar na Mesa desde a vez
passada. Eu sabia que o PMDB tinha duas vagas. Aí
quando eu vi o nome do Camata, eu disse: eu não
vou, porque eu perco. Ninguém ganha de um homem
desse.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Bondade de V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Aí eu manifestei essa história. Você vai ser meu candidato, como foi
do Pedro Simon, como foi do Sarney, como tivemos
todos os votos do nosso Partido. Mas V. Exª é essa ﬁgura, e eu falo isso com emoção e gratidão. A minha
mãe – assim como V. Exª se lembra da Dona Júlia, do
colo dela, das rezas, das orações, do consolo –, ela
me dizia que a gratidão é a mãe de todas as virtudes.
Presidente Sarney, eu governei o Piauí como V. Exª
o Maranhão. V. Exª foi um extraordinário Governador
do Maranhão, mudou tudo. Eu queria dizer o seguinte: que, com diﬁculdades, tinha um Prodetur. Eu não
tinha Senador, e eles queriam que não fosse para lá.
E V. Exª, Senador Camata, eu nunca pedi, e V. Exª defendeu. Eram US$15 milhões... Como é que se pode
negar ao Piauí? Então, além de tudo, da admiração,
eu tenho, assim como o Piauí, essa gratidão com V.
Exª. Eu quero dizer o seguinte: o Sarney que está ali
me inspira a cultura. Eu aprendi que, na velha Grécia,
havia um ﬁlósofo que andava atrás de um homem, com
a lanterna. “O que você procura Diógenes? Um homem
que tenha vergonha, um homem honesto.” Aquilo que
eles procuravam na velha Grécia está aí, é o Senador
do Espírito Santo, é o nosso Senador, é o Camata. V.
Exª não é o réu. V. Exª é o justo. V. Exª é um homem
de bem do Brasil.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Senador Mão Santa, V. Exª se lembra de meu pai e de minha
mãe, e eu não os tenho mais, sou um órfão. Acho que
foi até uma bondade de Deus levá-los, para que eles
não sofressem o que estou sofrendo com tanta injustiça.
Isso me toca o coração; desculpem a emoção.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que vou
fazer agora? Vou comunicar também ao Sr. Presidente
Dr. José Sarney. Estou requerendo ao Conselho de Ética e ao Corregedor-Geral da Casa que determinem a
apuração dos fatos com todos esses documentos que
eu apresentei, provando a falácia, a mentira, a injustiça de cada acusação feita sem nenhum papel, sem
nenhum testemunho, sem nada, e uma solicitação de
afastamento temporário do Conselho de Ética. Se o
Conselho de Ética vai investigar, eu não quero fazer
parte dele, eu saio do Conselho de Ética.
Comunicarei a V. Exª, Sr. Presidente – está aqui
comigo, vou assinar agora –, que me dou por impedido
de participar de qualquer reunião da Mesa Diretora, da
qual faço parte, destinada a discutir questões relativas
a esse episódio.
Toda vez que algo chegar à Mesa sobre isso, eu
não participarei. Vou me considerar impedido.
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No Espírito Santo, o meu advogado é o Dr. Antônio Genelhu, Presidente da OAB do Estado do Espírito
Santo, um homem honrado. É o meu advogado e vai
entrar com uma interpelação na Justiça. Espero que
não demore, como a outra, dezoito anos, porque não
sei se ainda terei tempo de esperar este tempo todo
até que ocorra uma reparação dessas injustiças que
estou sofrendo.
Chega aqui o Presidente do Conselho de Ética.
Estou mandando para V. Exª, Senador Leomar Quintanilha, todos os documentos, todas as provas que
mostram a mentira, a injúria, a calúnia, a difamação de
cada item desses que foi assacado contra mim; tudo
com papel, tudo com prova. Há uma inversão: o acusador acusa e não apresenta provas, e o acusado é que
tem de sair caçando prova para se defender.
Ouço V. Exª, Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Camata, antes de chegar aqui, passei no meu
gabinete, tive a oportunidade de acompanhar parte
desta sessão e ouvi vários dos testemunhos apresentados aqui por seus pares, por seus amigos, por seus
colegas, sobretudo, que convivem politicamente com
V. Exª ao longo de sua trajetória política. E ninguém
melhor do que eles para trazer o testemunho da sua
honradez, do seu compromisso com este País. Fica
avaliar o grau de indignação, o sofrimento por que passa V. Exª e a família de V. Exª quando notícias desse
jaez são estampadas em jornal, sem que tivessem tido
o cuidado, como aqui outros colegas reaﬁrmaram, de
buscar com V. Exª a versão, a resposta, as informações
e os esclarecimentos que V. Exª já trouxe a esta Casa.
Eu estou seguro de que V. Exª é maior do que esses
assaques contra a sua honra, contra a pessoa de V.
Exª. V. Exª haverá de superar, com a mesma ﬁrmeza,
com a mesma seriedade, com a mesma serenidade,
este episódio como todos aqueles desaﬁos que V. Exª
superou, com brilho, ao longo de sua vida.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
obrigado a V. Exª.
Eu quero, ao ﬁnal, Sr. Presidente, dizer que me
conforta a palavra de todos os meus companheiros,
da Senadora Marisa Serrano, do Senador Pedro Simon, do Paulo Paim. Conforta-me a fala do Senador
Geraldo, do Quintanilha, do Mão Santa, a presença da
Rita, minha companheira de tantas batalhas, de tantas
lutas. Tudo isso representa um grande conforto para
mim. Quero agradecer à Senadora Marina Silva, com
quem ﬁz a permuta do horário para que eu pudesse
falar logo no início da sessão.
Eu não desanimo. Eu continuo achando a política
uma atividade, como disse a Senadora Marisa Serrano,
nobre, quando exercida com dignidade, com honradez,
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com vontade de servir. Vou continuar lutando para que
tenhamos um Regimento melhor, para que tenhamos
novos projetos de lei, para que o Senado prospere e
lidere um processo democrático de que este País está
precisando tanto agora nesta crise que vivemos.
Essa crise que estamos vivendo não é só econômica. Atrás da crise econômica há uma crise política, uma crise moral, uma crise que abala todas as
instituições.
Vi outro dia um trabalho feito pelo Senador Pedro Simon sobre a interiorização da violência. Ele faz
essa apreciação de que esses crimes hediondos, essa
violência institucionalizada não é mais algo privativo
das grandes cidades e vai para o interior. Mas Pedro
Simon dizia, em seu trabalho, que não se trata da interiorização da violência, mas da universalização da
barbárie. Esses tempos estão representando exatamente isso.
Quando se assaca contra a honra, quando de
apunhala sem nenhuma prova, quando se julga, condena, e depois a gente tem de se defender, também é
uma violência inominável contra quem preza a honra,
a sua família, contra quem gosta do seu trabalho, ama
sua vida, ama o trabalho que faz.
Sinto-me confortado. Sinto-me confortado não
só pelas palavras, mas pelo estímulo que me foi dado
aqui. Com certeza, não vou desanimar. Vou brigar pela
minha honra, vou brigar pela limpeza da vida pública,
vou continuar brigando por princípios dos quais nunca
abri mão. Não será por causa de uma coisa dessas
que vou abrir mão. Anima-me mais, reforça-me mais,
dá-me mais vontade de lutar contra as indignidades
que normalmente acontecem contra a honra, não só
minha, mas de tantas e tantas pessoas por este País
afora.
Muito obrigado a todos. Daqui, então, vou dar
entrada nesses requerimentos. Sou eu que vou pedir
a investigação; sou eu que vou pedir que sejam apurados os fatos. Eu tenho dignidade para pedir isso. Não
vou permitir isso de um ex-Deputado cassado, que renunciou ao seu mandato na véspera de ser cassado,
envolvido com o escândalo dos sanguessugas, que foi
expulso da Presidência do PMDB do Espírito Santo por
práticas de atos não recomendáveis e que o Partido
abominou. Não vou permitir. Quem abre a investigação,
quem pede a investigação sou eu, que fui atingido na
minha honra e que tenho certeza da minha inocência.
E quero defender a minha honra em nome dos meus
ﬁlhos, em nome da minha mulher, em nome dos meus
eleitores, em nome dos meus amigos e em nome desta
Casa da qual eu faço parte, com satisfação e orgulho,
há vinte e dois anos.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senador Camata, a indignação de V. Exª, a sua revolta
e a sua emoção dão às suas palavras a profundidade
da injustiça que o atingiu. E as providências que V.Exª
pede ao Senado mostram, de outra maneira, como
V.Exª se sente um alvo errado, indevido, dessas insultos que lhe ﬁzeram – eu não digo infâmias, eu digo
insultos que lhe ﬁzeram. A solidariedade da Casa é
sem dúvida alguma um conforto, mas ela é incapaz
de fazer com que as pessoas não sintam o ferimento de que são vítimas em episódios dessa natureza.
Sou testemunha, de longos anos, aqui nesta Casa e
fora desta Casa também, do seu espírito público. Vi
V.Exª como Governador. Foi governador quando eu
era Presidente.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – V. Exª
era Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ali está Rita Camata, a quem eu quero estender esta
solidariedade minha, em nome do Senado. Sei que
V.Exª é um homem correto, um cidadão exemplar.
Aqui nesta Casa, V. Exª tem sido um Senador
dedicado, que se aprofunda nos problemas, que vai
a fundo nas missões que lhe são entregues e que
sempre teve o respeito de todos nós. Não será, sem
dúvida, um episódio dessa natureza que diminuirá um
centímetro daquele apreço que V. Exª tem de todos
nós e que quero reiterar neste momento. V. Exª é um
homem que tem ainda outra coisa que é difícil ter hoje:
profunda religiosidade. E, sem dúvida alguma, isso lhe
dá força para que V. Exª sempre possa compreender
as injustiças da política. Destaco essa missão que foi
dedicação de toda a sua vida, sempre trabalhando pelo
povo do seu Estado, pelo povo do seu País. Eu mesmo
sou testemunha também do seu desprendimento. Já vi
V. Exª duas vezes ser convidado para voltar ao Governo do Estado e recusar, achando que melhor serviria
ao País aqui na nossa Casa, como eu acho que tem
servido e vai continuar a servir.
Receba, portanto, de minha parte, minha solidariedade como Presidente. Vim aqui para dizer estas
palavras que lhe estou transmitindo neste instante,
que V. Exª merece de todos nós, Senadores. Que elas
sejam um conforto para V. Exª em meio ao sofrimento
que está vivendo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – É
bom ouvir isso de V. Exª, Sr. Presidente. Acompanhei
a vida e a luta de V. Exª, tive a oportunidade de vê-lo
quando V. Exª era Presidente da República, levado
que foi à Presidência pelas mãos de Deus, pelas mãos
do destino, com a morte de Tancredo, e vi quando V.
Exª, no início, sofreu, às vezes até também com achaques e ataques. Um dia, eu disse a V. Exª que V. Exª
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seria um Presidente sempre querido, que V. Exª tinha
a mansidão bíblica que está no Sermão da Montanha, quando Jesus diz “bem-aventurados os mansos
de coração, porque eles possuirão a Terra”. V. Exª foi
um manso de coração. Se não fosse a mansidão do
coração de V. Exª, talvez aquela transição não tivesse acontecido tão paciﬁcamente como aconteceu. O
Brasil lhe deve isso.
Quando vi, ontem, os Presidentes reunidos no
Caribe, eu lembrei de V. Exª, junto com Alfosín, na Argentina, começando a construção do Mercosul, uma
profecia que V. Exª fez naquela época. Depois, houve o
encontro de Ouro Preto, em que foi solidiﬁcado e criado
esse grande mercado que é o Mercosul, que nasceu
das mãos de V. Exª, mesmo com a desconﬁança que
o Brasil tinha da Argentina: havia projetos militares do
Brasil contra a Argentina e da Argentina contra o Brasil.
V. Exª trouxe a Argentina para dentro do Brasil, numa
convivência pacíﬁca e maravilhosa, que hoje rende
frutos de mais de US$4 bilhões para os dois países.
V. Exª merece, por isso, respeito.
As palavras de V. Exª me encantam e me enchem
de gratidão.
Eu pediria licença a V. Exª para ouvir o Senador
Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Gerson Camata, eu não poderia deixar de vir
aqui ao plenário para prestar um testemunho a V. Exª,
que tem sido um Senador muito devotado às causas
públicas e, embora com um passado de serviço que
engrandece e honra esta Casa, V. Exª é sempre presente às comissões, apresentando seus projetos. Agora mesmo, sou relator de um projeto seu que trata de
diminuirmos a libido daqueles que praticam a pedoﬁlia
ou atos atentatórios ao pudor. E ﬁquei triste, triste em
ver mais um membro da minha Casa atacado. Agora,
V. Exª, com certeza, há de encontrar, em seu caráter e
humildade cristãos, a força da altivez e da honra para
enfrentar e suplantar essas maquinações do ódio, esse
dilúvio de injúrias, insultos, calúnias e infâmias que, na
vida pública, somos obrigados a suportar diariamente.
Nas minhas campanhas, quando acordo de manhã, já
vou pegar o jornal com uma certa dor de estômago,
porque todo dia há uma calúnia. Ligam-me ao tráﬁco
de drogas, o meu partido à corrupção... É uma coisa
impossível. E depois nada se prova na Justiça. Mas,
hoje, conversando com sua esposa, ela me relatou seu
ﬁnal de semana, e ﬁquei pensando nos meus e nos de
tantos. Esse é o preço que pagamos pela honra de nos
engrandecer servindo ao nosso povo. Não sei se há
aqui um Senador que tenha tanto amor pela sua terra
como o Senador Gerson Camata, que conhece, que
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tem o jeito, o cheiro, o olhar, a cara do povo da terra do
Espírito Santo. O senhor jamais trairia esse povo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obrigado.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Jamais
trairia esse povo. Seria capaz até de perder a vida por
amor a esse povo, mas traí-lo, jamais. Eu queria, então,
dar apenas este singelo, mas respeitoso e do fundo do
coração, testemunho. Espero que V. Exª, como disse
nosso Presidente Sarney, na fé, consiga encontrar forças para suplantar isso tudo. Que Deus o abençoe e o
ilumine. Conte sempre com a solidariedade dos seus
companheiros, que o respeitam, admiram e, nessas
horas difíceis, estão ao seu lado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Senador Marcelo Crivella, muito obrigado.
Lembrando a religiosidade a que se referiu o
nosso Presidente, tanto V. Exª quanto eu temos raízes
cristãs profundas. Hoje é o dia da padroeira do Espírito
Santo, Nossa Senhora da Penha. Eu tenho certeza de
que ela há de me guiar para que eu não conserve disso
ódio, mas que aumente em mim uma vontade de abraçar, de perdoar, de não alimentar desejos ruins, más
intenções contra nenhum daqueles que me caluniaram
e que ﬁzeram a mim e a minha família sofrermos tanto. E peço a Nossa Senhora que nunca aconteça nem
com eles nem com a família deles o que eles ﬁzeram
comigo e com a minha família.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Perdoe-me, Senador Gerson Camata, mas neste ﬁnal de
semana, um dia antes, eu estava me regozijando porque vi um levantamento da ONG Transparência Brasil,
uma ONG muito séria, referência no controle do Congresso Nacional, que apontava uma lista de Senadores
que têm proposituras de impacto, relevantes. V. Exª era
um deles. V. Exª encabeçava essa lista como uma dos
Parlamentares.... Testemunho da ONG Transparência
Brasil, que é rígida. Ela não é uma ONG que concede
elogios aos Parlamentares; pelo contrário, ela é crítica,
ácida. V. Exª estava lá, entre os dez Parlamentares do
Senado Federal, num levantamento de 2003 para cá,
que cobre toda a Legislatura, como o Parlamentar com
melhores propostas de impacto para o Brasil.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agradeço a V. Exª. É uma boa notícia que me dá, no meio
de tanta notícia ruim. Há poucos dias, o Presidente
Lula me disse que, do mandato dele, sou o recordista de projetos sancionados. Em dois meses, tive dois
projetos interessantes meus sancionados para este
momento de crise.
Desculpem-me por aproveitar para fazer uma
promoção. Mas veja V. Exª: junto com o Senador José
Fogaça, desde aquele tempo, fui o autor do substitutivo
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da lei que regulamenta os consórcios. Foi para a Câmara, voltou, Fogaça se candidatou e se recandidatou
a prefeito, aprovou, e o Presidente Lula sancionou.
Nesta época de crise, em que minguam os créditos, a regulamentação dos consórcios foi uma vitória.
Por quê? Agora, tem consórcio de viagem, consórcio
de operação plástica, consórcio de casa, consórcio
de apartamento... Movimenta a economia. Eu dei um
instrumento bom para esta hora.
Anteontem, o Presidente Lula sancionou a lei
complementar que regulamenta as cooperativas de
crédito cooperativo. Importantíssima lei. Briguei por ela
desde o início do Governo Lula, em 2003. Corri para
lá, foi para a Câmara, demorou 10 anos, mas a lei foi
aprovada, e o Presidente sancionou, sem nenhum
veto. Veja V. Exª. É importante também, porque o crédito cooperativo capilariza pelo interior, pelos lugares
mais humildes, mais pobres, onde as pessoas se conhecem, e com conﬁança. Então, esse crédito supre,
neste momento, esse vácuo de créditos que temos no
País. Mas era só...
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Gerson Camata?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Senadora Marina, com muita alegria. E muito obrigado
pela permuta que V. Exª me permitiu.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Quando
cheguei, V. Exª já estava no ﬁnal do seu pronunciamento.
Então, eu havia me recolhido, mas o Senador Crivella
encorajou-me a retomar e, vendo aqui sua emoção,
gostaria de dizer que a iniciativa, de motu proprio, de
V. Exª para que as investigações sejam feitas – e V.
Exª é o mais interessado em que isso aconteça – é
uma atitude positiva, no sentido de ser pró-ativo em
relação às acusações que lhe são feitas.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obrigado a V. Exª.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Enﬁm, já
que o senhor também é um homem de fé, uma das
coisas que sempre digo é que, sempre que nos encontramos diante de diﬁculdades, é melhor sofrer uma
injustiça do que praticar uma injustiça.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Olha,
que bonito!
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – É melhor.
Porque sempre que você sofre a injustiça sabe que a
reparação virá, e virá de Quem conhece todas as coisas. Quando você pratica a injustiça, a justiça também
virá, e virá Daquele que conhece todas as coisas. Então, eu sempre peço a Deus para nunca me colocar
no lugar de praticar as injustiças, porque, ainda que
seja doloroso, ainda que seja difícil, é preferível sofrêla do que praticá-la.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – É uma
lição de vida. E vou me mirar nas palavras de V. Exª para
lembrar um episódio que houve aqui um dia. V. Exª era
Ministra quando veio aquela mensagem da exploração
racional, da preservação e do uso econômico da ﬂoresta racionalizada, um belíssimo e avançado projeto que
chegou aqui. Naquele debate todo, eu me levantei aqui
e disse: “Veio das mãos da Marina. As mãos da Marina
são limpas, e eu voto pelo projeto”. E nós aprovamos o
projeto aqui. Foi um avanço extraordinário, uma grande
contribuição, entre tantas que V. Exª deu a este País.
Muito obrigado a V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Gim Argello, com
prazer. Muito obrigado.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Eu que agradeço,
Senador Gerson Camata. Dentro da mesma linha dos
demais que me antecederam, apenas para dizer que
V. Exª não tem com o que se preocupar. Sua história
diz tudo. V. Exª tem 22 anos nesta Casa, uma história
de vida nesta Casa, em que todos o conhecem e o
respeitam. Todos os funcionários, quando eu estava
vindo para cá, me pararam e perguntaram: “O senhor
está indo para o plenário falar do Gerson Camata?”.
Eu disse: “Estou. Estou indo lá falar sobre o Gerson
Camata sim”. Porque, como disse nosso Presidente,
o mais experiente político deste País, o senhor é um
homem que merece o nosso respeito e o nosso acatamento. V. Exª, de nossa parte, em meu nome e em
nome do Partido Trabalhista Brasileiro, pode ter certeza,
se isso conforta o seu coração, de que todos nós, não
só o nosso Partido, mas o Brasil sabe quem é V. Exª.
Sua esposa está aqui, sua família, V. Exª é um bom
pai, um bom marido, foi um bom ﬁlho, um bom político,
um exemplo de homem público para o seu Estado e
para o Brasil. São minhas poucas palavras para dizer
ao senhor do nosso respeito e da nossa admiração por
V. Exª, tendo em vista sua carreira política, a forma de
conduzir sua vida pública. Parabéns, Senador Gerson
Camata. A maioria dos Senadores não está presente na sessão de hoje, mas se aqui estivessem, todos
eles, tenho certeza, todo este Senado lhe renderia
homenagens. V. Exª é merecedor delas.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
obrigado a V. Exª. Obrigado a todos os meus companheiros. Todas as palavras que ouvi agora me animam
mais, me dão mais força e me dão mais orgulho de
dizer que sou um Senador brasileiro.
Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Pausa.)
Ausente.
Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior. (Pausa.)
Senadora Marisa Serrano, tem a palavra V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, depois me inscreva para falar pela
Liderança do Partido, o PRB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será inscrito.
O Senador Gim Argello também será inscrito.
Com a palavra a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, mais uma vez, peço autorização, para falar aqui da bancada.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está atendida. Pode usar da palavra sentada.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– E pelo tempo que achar conveniente, pelo respeito
que tenho à extraordinária Senadora do Mato Grosso
do Sul e professora.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente. Espero ater-me ao tempo
que me é devido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, terminou
ontem, dia 19 de abril, a reunião da 5ª Cúpula das
Américas, em Trinidad e Tobago. O encontro reuniu 34
Chefes de Estado e trouxe a esperança do começo de
uma nova era nas cooperações entre nossos países,
especialmente nas relações entre Estados Unidos e
a América Latina.
Estamos ingressando num momento de abrandamento das tensões multilaterais, buscando convergências programáticas para superarmos diferenças
de origens históricas e culturais, a partir de uma visão
mais tolerante e cooperativa entre países.
O presidente norte-americano, Barack Obama,
disse ontem, em Port of Spain, que a cúpula foi frutífera e possui um signiﬁcado positivo na criação desse
novo momento para o estabelecimento de relações de
parceria entre os países americanos. Relações estas
que podem e devem extrapolar a tradicional colaboração militar ou a ação contra o tráﬁco de drogas vindas
de Washington.
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O mundo – apesar da crise ﬁnanceira momentânea – está melhorando, e esperamos que os conﬂitos
de fundo ideológico, religioso e comercial possam ﬁcar
adstritos às dimensões da retórica, longe da prática
efetiva das relações harmônicas entre os povos de
todo o Planeta.
Não há dúvida: está se desenhando até mesmo
uma melhora nas relações entre Estados Unidos, Cuba,
Venezuela e Bolívia. O presidente norte-americano teve
encontros com os blocos regionais da América Central (Cica), e do Caribe (Caricon). A “sensibilidade” de
Barack Obama também contagiou os líderes da União
das Nações Sul-Americanas (Unasul).
A intenção de melhorar as relações entre os países latino-americanos é muito bem-vinda, especialmente no momento em que temos notícia de expectativas
negativas para a nossa região.
Segundo os dados do Banco Mundial (Bird), seis
milhões de latinos voltarão à miséria em 2009, como
consequência dos efeitos da crise ﬁnanceira internacional. O Bird destaca que metade das pessoas que
regressarão à miséria é do México e que um quinto
do total é do Brasil.
Mais do que nunca, temos de pensar em saídas
efetivas, audaciosas, se necessário, para que nossa
população não sofra tanto. Acredito que o esforço deve
ser de cada Nação mais afetada, mas também de todas aquelas que acreditam que a ajuda mútua entre
países é fator decisivo para garantir bem-estar social e
qualidade de vida principalmente para aqueles que se
situam na área de risco da miséria e da servidão.
Srªs e Srs. Senadores, sou uma defensora da
integração latino-americana. Há muito tempo defendo
as idéias centrais do Mercosul e sou integrante, hoje,
do Parlamento do Mercosul (Parlasul). Acredito que
este é o momento de se fortalecer a integração entre
os países da América Latina e mais ainda entre os
países do Mercosul.
O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, completou 18 anos de existência no último dia 26 de março
– portanto, a maioridade –, o que certamente deveria
ser motivo de júbilo para os milhões de cidadãos que
habitam nessa importante região do Planeta.
Na segunda metade do século XX, as ditaduras
militares comandavam vários países no Cone Sul. Hoje,
tivemos aqui uma lição de história, principalmente sobre como estava o nosso País no ﬁnal do século XX,
e ouvimos o Senador Camata e o Senador Sarney rememorarem o início do Mercosul. Foi só com o término
dessa quadra da América Latina que houve a possibilidade de aproximação de países como Argentina e
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Brasil – hoje, o Senador Gerson Camata rememorou
isso também. Por que a Argentina e o Brasil se uniram, depois que conseguimos debelar as ditaduras de
nossos países? Pensando-se principalmente na consolidação do Estado democrático de direito.
O Mercosul nasceu de um sonho de muitos, para
chegar, um dia, ao ponto, como foi dito aqui hoje, em
que Raúl Alfonsín e José Sarney, o nosso Presidente,
lançaram, em 1985, a idéia de construir um bloco de
integração, que passou a se chamar Mercosul.
Em 1990, foi assinado o Tratado de Integração
Argentina–Brasil, e, depois, em 1991, o Tratado de
Assunção, incorporando-se o Paraguai e o Uruguai a
essa iniciativa.
Com grande habilidade política e atentos aos altos interesses comerciais propiciados por um mercado
comum, a Argentina e o Brasil realizaram a aproximação indispensável. Dessa forma, o Sul do continente
vislumbrou a possibilidade de concretizar também o
seu próprio mercado regional, a exemplo de outras
nações. A União Européia, hoje consolidada em uma
comunidade de 27 países, sintetizava, no ﬁnal do século passado, o sentido de globalização, movimento
que se transformaria na tendência mais marcante daquele período.
Na América do Sul, sempre tivemos estritos laços culturais em nossas fronteiras, mas subsistia ainda uma notável indiferença, no geral, entre os nossos
países. O Brasil, com vocação atlântica por excelência,
encontrava-se preferentemente voltado para a Europa
– como sempre tenho dito aqui –, tanto na mímica dos
costumes como na ﬁxação de uma tradição intelectual
totalmente calcada no Velho Continente – tradição que,
logo depois, seria ainda pesadamente inﬂuenciada
pelo modelo norte-americano. Ademais, o movimento
comercial com nossos vizinhos, se não era verdadeiramente incipiente e negligenciável, não explorava as
mínimas parcelas de suas enormes potencialidades,
conﬁrmadas ao longo dos últimos anos.
Foi dentro desse quadro que vimos nascer e avançar o Mercosul. Por isso, entendo que chegamos, Sr.
Presidente, com um saldo amplamente positivo ao 18º
aniversário do bloco. Trata-se de um feito que merece
ser registrado e celebrado.
Integrado por Argentina, Paraguai, Uruguai e
Brasil, o Mercosul, embora sem explorar todas as suas
possibilidades, é um modelo bem-sucedido. O ingresso
da Bolívia e do Chile, como estados associados, e de
outros países sugere ainda mais possibilidades, peso
político e alcance do bloco.
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A aproximação dos diversos povos, a descoberta de uma América Latina rica em tradições próprias
e singulares, o intercâmbio comercial e cultural e a
ainda tímida uniformização de regras procedimentais
são apenas alguns dos muitos ganhos que se vêm
amealhando ao longo dessas quase duas décadas
de Mercosul.
Devo confessar, Sr. Presidente, que eu mesma,
ﬁlha de uma cidade fronteiriça – Bela Vista, no Mato
Grosso do Sul –, sempre estive muito atenta e sempre
estimulei iniciativas de integração. Meu Estado natal é
um dos que ligam ﬁsicamente o Brasil a outras nações
sul-americanas, no caso, o Paraguai e a Bolívia.
Tenho trabalhado há mais de quinze anos em
organismos multilaterais. Recordo que presidi durante
dois anos o Parlamento Cultural do Mercosul, período
em que conseguimos instalar um curso de mestrado em
Política Cultural no Mercosul, aberto a estudantes de
todo o Bloco, na Universidade de Palermo, em Buenos
Aires, na Argentina. Depois, no Parlatino, que reúne
parlamentares de vinte e sete países, tive a oportunidade de dirigir a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, ocasião em que impulsionamos a
elaboração do Plano de Educação para a Integração
da América Latina e Caribe.
Nos últimos tempos, venho me dedicando com
muita determinação ao Parlamento do Mercosul, instalado há quase dois anos na capital uruguaia, Montevidéu. Ainda que sem poder decisório no presente,
esse Parlamento se constitui num passo fundamental
na capilaridade e consolidação do Bloco.
A pauta de trabalhos se concentra na aprovação
de declarações e decisões administrativas internas,
além de discussões a respeito de todos os assuntos
de interesse comum dos nossos países. O Brasil participa com nove Deputados Federais e nove Senadores, representantes provisórios até a realização de
eleições diretas, especíﬁcas para a nova Casa Legislativa regional.
Até recentemente, até o ﬁnal do ano, presidi a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia
e Esportes do Parlamento do Mercosul.
Srªs e Srs. Senadores, não posso deixar de destacar um aspecto que me parece relevante para a
prosperidade do Bloco. Reﬁro-me a um necessário, na
verdade indispensável, foco no cidadão, que, ao longo desses anos, tem sido, em muitos sentidos, negligenciado, embora os esforços que executamos todos
tenham sempre esse objetivo.
Uma integração que pretenda ultrapassar as facetas meramente econômicas e comerciais não pode
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descuidar dos pontos de partida e de chegada de
qualquer processo de envolvimento de nações que
buscam e precisam identiﬁcar suas convergências e
seus interesses comuns. E esses dois pontos coincidem, justamente, no cidadão que ainda se mantém,
no caso do Mercosul, como um sujeito oculto.
Mas as críticas ao Mercosul devem levar em conta o processo histórico. A União Européia levou mais
de cinquenta anos para ser ediﬁcada. Nenhum projeto de integração entre países se faz impositivamente,
por decreto. A construção de blocos políticos e econômicos entre países depende do grau de avanço da
democracia em cada um deles.
Quem dita as perspectivas de ediﬁcação desse
processo são homens e mulheres que colocam à prova suas capacidades de interagir, vincular, compor e
divergir em busca de algo maior e que tenha grandeza histórica. É isso, em síntese, o que vem ocorrendo,
porque nós estamos aprendendo com os erros e os
acertos, colocando os nossos passos, justamente ﬁrmes e fortes, no acúmulo de nossas experiências.
Portanto, Sr. Presidente, é necessário que o Mercosul, ao alcançar hoje a sua maioridade, conceda centralidade e priorize de forma inequívoca a sua própria
razão de existir: o cidadão.
Se os anos 1990 foram marcados pelo processo
de disseminação do fenômeno da globalização, com o
avanço institucional de vários mercados, inclusive do
nosso Mercosul, desde o ano passado, o mundo vive
uma difícil e penosa situação de estagnação e decadência econômica, uma situação que a todos aﬂige e
afeta, em maior ou menor escala. Os mais pobres e
uma vasta parte da classe média emergente são os
que mais sofrem.
É preciso admitir que esse quadro econômico
adverso tende a ser muito pouco cooperativo com as
dinâmicas inter-regionais.
Não se pode ignorar que o interesse imediato
das nações – e aqui eu incluo o Brasil – num exercício
natural e soberano de autodefesa, costuma desconsiderar o conjunto, ou os interesses comuns e, não raro,
descamba para o protecionismo e para manobras de
ordem ﬁscal e creditícia que apenas protege privilégios estabelecidos.
Os diversos governos nas Américas, na Ásia e
na Europa têm demonstrado sensibilidade e consciência da grave quadra econômica que todos atravessamos. A recessão já não é uma mera possibilidade,
mas real em inúmeras nações ainda há pouco tempo
prósperas.
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O desemprego contamina, deprime e marginaliza
milhões de trabalhadores em todo o mundo. Medidas
duras têm sido adotadas e os governos e as sociedades vão se impondo cada vez mais austeridade e
controle no seu cotidiano.
É preciso também não esquecer que, na esteira
das crises econômicas, as denúncias e os escândalos
colocam a todos diante de dilemas angustiantes. Temos que compreender que o processo da crise revela
todas as contradições e erros do sistema. Por isso,
todas as crises depuram e criam um caldo de cultura
para mudanças qualitativas.
Nesse aspecto, a crise tem de ser analisada dentro do processo histórico. Atualmente, todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, estão sendo
convocadas para novos desaﬁos.
Temos que dar respostas aos cidadãos que desejam um mundo onde a ganância, a corrupção, os privilégios e o patrimonialismo não determinem a pauta,
não conduzam a agenda, não criem um círculo vicioso
do qual não podemos nos libertar.
Temos que mostrar claramente à sociedade que
queremos reformar as instituições porque fora da democracia só sobra o caminho da vilania. Fora da democracia, o que ﬁca é supressão da liberdade, dos
direitos e da tolerância. Não podemos, portanto, correr este risco.
Sou, por natureza, uma mulher otimista. É compromisso de fé, a despeito das diﬁculdades hoje experimentadas, consolidarmos o Mercosul.
Nesses anos todos, já avançamos em muitos
pontos. Temos um normal conﬂito de interesses entre
todas as nossas nações, mas, acima de tudo, está a
certeza da importância da integração.
O Mercosul tem discutido a questão dos rios
transfronteiriços, como o rio Paraguai, e, portanto, as
questões que levam ao trabalho que temos nesta Casa
sobre energia elétrica. Avançamos nas questões aduaneiras para facilitar o comércio entre os países, assim
como temos trabalhado na criação de uma simetria na
área educacional do ensino superior para fazer com
que milhares de jovens dos nossos países possam ter
seus diplomas reconhecidos e sejam abertas novas
oportunidades de trabalho.
Nos direitos humanos, em que o Senador Paulo Paim trabalha tanto, precisamos ainda equilibrar e
igualar as nossas leis dentro da diversidade de cada
país, para que todos tenham qualidade de vida. Assim é com o transporte, melhorando os nossos eixos
de integração, com a saúde, o turismo e tantas outras
áreas.
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E eu pergunto: será que o Estado do Paraná, do
Senador Alvaro Dias, não tem enfrentado problemas
com o Paraguai? Todo o Brasil tem acompanhado os
problemas enfrentados na área da tríplice fronteira em
Foz do Iguaçu. O Estado do Rio Grande do Sul, do Senador Paim, do Senador Pedro Simon, tem interesses
crescentes e diversiﬁcados com o Uruguai e Argentina.
Eu conheço e acompanho os problemas enfrentados
na fronteira do meu Estado, o Mato Grosso do Sul,
com a Bolívia e o Paraguai.
Qual é o foro adequado para que o povo possa
acompanhar e discutir questões como essas que levantei? É através de uma reunião fechada de ministros ou técnicos? Ou seria através de um Parlamento
que realize audiências públicas em que universidades,
especialistas e a sociedade civil organizada possam
debater temas educacionais, como equivalência curricular, por exemplo; temas relativos ao meio ambiente,
como a questão da energia, a que me referi; temas de
segurança, como contrabando, por exemplo, e tantos
outros.
Assim, quero concluir dizendo o porquê dessa
minha fala de hoje. Pensei muito que deveria fazer uma
fala lida, porque ﬁco surpreendida quando leio – e li na
semana passada em um órgão da imprensa de nosso
País – a falta de perspectiva histórica, dizendo que o
Mercosul não tem razão de ser e muito menos o Parlamento do Mercosul. Não podemos deixar que a crise
conjuntural do momento ofusque a importância de se
criarem e consolidarem instituições supranacionais.
Essa crise que vive o nosso Parlamento tem de ser
referência para que o Parlamento do Mercosul possa
iniciar o seu trabalho num novo patamar, sem cometer
as falhas que têm acometido o Parlamento brasileiro.
As falhas existem, mas têm que reﬂetir também tudo
de bom que o Parlamento brasileiro tem feito ao longo dos séculos.
Os nossos erros vão servir para aperfeiçoar esse
Parlamento do Mercosul, para que seja respeitado e
legitimado pelos povos que o integram.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero aqui deixar a minha proﬁssão de fé, como eu
disse, no Mercosul. Não é um trabalho de agora; é um
trabalho de muito tempo. Hoje, os blocos regionais
se instalam em todo o mundo. E não é torpedeando
o Mercosul, não é dizendo que nós temos de acabar
com o Mercosul, não é dizendo que o Parlamento do
Mercosul vai existir para ser um cabide de empregos,
que nós podemos ﬁcar aqui imunes, inertes, sem nos
rebelarmos contra isso.
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Tenho certeza de que todos nós que participamos
desse início, da formação do Parlamento, do Paraguai,
que já teve os seus membros eleitos pelo povo, unicamente para o Parlamento do Mercosul... Eu espero que
haja essa perspectiva histórica de quão importante é
para o nosso País a criação desse Parlamento. Não é
uma crise, como eu disse, momentânea, que vai ofuscar a força da integração por que tantos têm lutado e
por que alguns morreram em épocas de guerras, que
nos antecederam, como a Guerra da Tríplice Aliança
contra o Paraguai.
Eu tenho certeza de que é, nesta fase de angústia, de crise, que nós vamos crescer e vamos fazer o
Parlamento maior, mais signiﬁcativo, mais próspero e
que lute pela força do cidadão “mercosulenho”.
Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora Marisa, os nossos cumprimentos pela dedicação ao Mercosul.
E quis Deus adentrar aqui Pedro Simon, que foi,
quando Governador, o primeiro que teve essa visão,
quando governava o Rio Grande do Sul. É um sonho,
mas está tarde. Ele primeiro foi sonhado por Simon
Bolívar, aquele a que se referiu D. João VI, quando
disse: Filho, coloca a tua coroa antes que algum aventureiro a ponha. Esse aventureiro era Simon Bolívar,
que derrubava rei.
Juan Perón sonhou juntar o abc – Argentina,
Brasil e Chile – e previu que, se não houvesse essa
união, seriam derrubados os governos da América
Latina pelos norte-americanos, canhoneiros, como
eles chamavam. E disse: Ó D. Vargas, V. Exª está retardando. E caiu D. Vargas, caiu Perón e caiu o resto.
Então, o Perón sonhou. E nós estamos vivendo esse
sonho, e eu acho que é o momento, porque nós somos
uma cultura européia. Nós fomos civilizados. A nossa
civilização é da Europa. E o parlamento europeu deu
certo e melhorou. Então, temos todas as perspectivas
de criar o parlamento da América do Sul.
Com a palavra ao Senador Paulo Paim, do Partido
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
eu, antes de falar do roteiro extenso que ﬁz pelo meu
Estado, tratando de temas que nós temos discutido
aqui no dia-a-dia, quero lembrar que amanhã, 21 de
abril, é o dia de homenagearmos o grande Tiradentes;
é o dia de homenagearmos a nossa querida Capital
Federal, Brasília; é o Dia do Policial Civil e Militar; e é
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também o Dia do Metalúrgico. Eu, que sou metalúrgico, não poderia deixar de lembrar esse fato. Amanhã,
em todo País, os metalúrgicos farão mobilizações na
busca de combater a crise, tendo como eixo a redução de jornada, sem redução de salário, nos debates
que vamos ter dentro das entidades sindicais, uma
proposta deste Senador em parceria com o Senador
Inácio Arruda.
Sr. Presidente, eu viajei nessa quinta-feira e estive
lá no meu Rio Grande do Sul. Fui convidado para falar
em diversos espaços sobre a realidade do Senado.
Por exemplo, na parte da tarde da quinta-feira,
estive no Centro Social Marista, chamado Cesmar, na
zona norte de Porto Alegre. Muito mais importante do
que a minha fala foi conhecer esse centro de formação.
Estão lá jovens e adolescentes que recebem, durante
todo o dia, num trabalho integrado, a formação técnica. Tive também ali a alegria de conhecer o trabalho
que eles fazem, inclusive com as crianças. Eles, Sr.
Presidente, demonstraram, no trabalho integrado, na
formação proﬁssional e técnica dos jovens e adultos, na
leitura, no conhecimento e no aprender das crianças,
que é um trabalho que merece, de minha parte, todo
apoio. Fiquei muito impressionado, Sr. Presidente.
Vi também que na formação na área da tecnologia, com telecentros, algo que eu não tinha visto ainda na recuperação de computadores, Sr. Presidente.
Percebi ali que eles conseguiram montar o que foi
chamado Telecentro Comunitário da América Latina,
com mais de 50 computadores conectados à Internet.
O projeto atende cerca de 100 jovens aprendizes e
mais de 20 funcionários, a partir de uma ampla visão
de gerar oportunidades e formação para aquela população carente.
É nesse aspecto que quero destacar o trabalho
que vi lá.
No Cesmar da Zona Norte está ativado o primeiro Polo Regional de Reciclagem Tecnológica de computadores do Brasil. Todos os computadores recondicionados que saem do Cesmar estão em perfeitas
condições, e o seu uso é destinado às comunidades
carentes, que passam, então, a ter direito a esse processo de aprendizado digitalmente.
O trabalho que o Cesmar realiza merece destaque.
Deixo aqui meus cumprimentos a todos os professores, aos mestres, aos alunos, diretores, funcionários.
O Cesmar ﬁca ali no bairro Rubem Berta, próximo
ao Leopoldina, um bairro simples, humilde, mas que
representa que a formação do nosso povo está avançando a cada dia que passa, graças ao trabalho que
é realizado no Cesmar.
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Quero também destacar, Sr. Presidente, que
no mesmo dia estive em Novo Hamburgo, lá no Vale
dos Sinos. Primeiro, estive na Associação Comercial
e Industrial – ACI, onde falei sobre o PL nº 364, de
2007, de minha autoria, que cria uma ZPE – Zona de
Processamento de Exportação naquela região. Quero dizer que os empresários de todo o Vale dos Sinos
estão entusiasmados com a proposta de ZPE que
apresentei. Com certeza nós, depois de aprová-la na
Câmara, teremos a alegria de vê-la sancionada pelo
Presidente Lula.
Ainda naquele mesmo dia, Sr. Presidente, à noite, estive numa promoção na Câmara de Vereadores,
organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, onde
aproximadamente quatrocentas pessoas discutiram o
ﬁm do fator previdenciário, e V. Exª foi o Relator aqui,
e sobre os projetos que beneﬁciam os aposentados e
pensionistas, enﬁm, toda a classe trabalhadora. Contamos com a presença de aposentados, pensionistas,
líderes sindicais, assalariados e o Prefeito de Novo
Hamburgo, o ex-Deputado Federal e meu amigo Tarcísio Zimmermann, como também secretários do seu
governo; e ainda, sem sombra de dúvida, lá estavam,
Sr. Presidente, vereadores e lideranças de todos os
partidos apoiando os três projetos: o ﬁm do fator, o
reajuste integral para o aposentado e pensionista e
a recuperação das perdas passadas, como também
pede o PL nº 58.
No ﬁnal desse encontro, Sr. Presidente, recebi
uma moção de apoio aos três projetos que beneﬁciam
os aposentados, assinada pelos vereadores das cidade de Campo Bom: Victor de Souza (PcdoB) , Marinho
de Moura (PPS), Sérgio Nivaldo Seibert (PSB), Sadi
dos Santos (PMDB), Dércio Machaski (PMDB) e Maximiliano de Souza (PMDB).
No sábado, Senador Mão Santa, me desloquei
para a cidade de Cruz Alta, terra de Érico Veríssimo,
ele que foi considerado – V. Exª que lê tanto – um dos
maiores escritores da língua portuguesa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Olhai os Lírios do Campo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente. Fizemos uma grande atividade no Centro de
Tradições Gaúchas Querência da Serra, participando
de encontro regional de aposentados e pensionistas da
região Noroeste, Planalto Médio e Missões. Foi também
um evento belíssimo e que contou com a presença de
aproximadamente mil pessoas.
O amigo Oswaldo, Presidente da Federação dos
Aposentados, estava lá, bem como o Prefeito da cidade, companheiro Wilson. Nos acompanhou também

ABRIL 2009

Abril de 2009

nesse debate o Deputado Federal Darcísio Perondi, o
Deputado Estadual Pedro Westphalem e o Deputado
Estadual Dionilso Marcon, que representou naquele
momento a Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul, junto com o Deputado Estadual Pedro Westphalem. O Deputado Darcísio Perondi representou a Câmara dos Deputados.
Na parte da tarde, Sr. Presidente, estive num
ato ecumênico na cidade de Palmeira das Missões,
em homenagem ao ex-Deputado Federal Adão Preto, falecido recentemente. Foi um momento muito
bonito, emocionante, que contou com os familiares de Adão Preto, com o filho mais velho Edgar
Preto, que falou em nome da família e também do
Deputado Dionilso Marcon, que falou em nome da
Assembléia.
Depois, Sr. Presidente, desloquei para Carazinho, querência onde nasceu Leonel de Moura Brizola.
Visitei o Centro de Apoio Social – CASC. Essa escola
possui o projeto Educando, de ações também no campo proﬁssionalizando, para crianças e jovens adultos.
Eu me comprometi lá, Sr. Presidente, a apresentar
um projeto junto ao Ministério da Educação, para que
esse empreendimento belíssimo no campo da educação, do ensino técnico/proﬁssionalizante e educação
de crianças, possa no futuro ter a sua escola própria,
já que no momento eles pagam aluguel e fazem um
belíssimo trabalho.
Ainda em Carazinho, Sr. Presidente, fui recebido
pelo Prefeito, pelo Presidente do PT, pelos Vereadores,
pelos líderes sindicais e associações. Quero cumprimentar aqui o Vereador Leandro Adams e o Sr. Peri
Sommer Pereira que foram responsáveis pela minha
ida até Carazinho.
Lá em Carazinho, no auditório Colégio La Salle,
ﬁz uma palestra para aproximadamente oitocentas
pessoas sobre o PLS 376/2008, de nossa autoria,
que cria um fundo de ﬁnanciamento para as micro,
pequenas e médias empresas, e ainda falei sobre os
três projetos que beneﬁciam aposentados, pensionistas e todos os trabalhadores. Eu diria que esses
três projetos, se aprovados, trarão benefícios para
em torno de no mínimo 60 milhões de brasileiros. E
o fundo para pequenas e médias empresas vai trazer benefícios para praticamente todo trabalhador
brasileiro, porque está comprovado que 80% dos
empregos no Brasil dependem da pequena, micro
e média empresa.
Sr. Presidente, ﬁz aqui um pequeno relato dessa
minha caminhada pelo Rio Grande, que no meu entendimento foi muito interessante, primeiro para ver inclu-
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sive a audiência que tem a TV Senado, porque eu disse
lá e repito aqui que ia comentar essa agenda; e pelo
apoio que recebi dos assalariados, dos aposentados,
dos pensionistas, dos empresários, da imprensa que
me acompanhou em toda essa região, comentando,
enﬁm, a importância do Fundo para a micro e para a
pequena empresa, dos projetos geradores de empregos e também dos aposentados e pensionistas, inclusive o debate que ﬁzemos lá do salário mínimo, que,
a partir de 1º de Janeiro, vai para R$506,00 e que nós
queremos que o mesmo percentual se estenda aos
aposentados e também aos pensionistas.
Quero dizer, Senador Mão Santa, que eu recebi
lá, de autoria do cartunista Sinovaldo, que é vinculado ao Grupo Sinos, essa charge, que eu achei muito
criativa, Sr. Presidente.
O que diz a charge?
“Desde 1999 que só nós vamos para trás”. Fator
Previdenciário e uma série de idosos agonizando na
cama. E aí diz a enfermeira: “Esse é o vírus FP”. Nada
a ver para quem quiser deduzir que Fator Previdenciário diz outra coisa. FP, porque fala a inicial de “F”, de
Fator, e “P”, de Previdenciário.
Então, muita criatividade do cartunista. Concordo mesmo que esse fator previdenciário, como diz as
iniciais FP é FP mesmo, não estou deduzindo outra
coisa a não ser Fator Previdenciário.
Sr. Presidente, concluindo, quero dizer que recebi
o convite da Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff,
para estar no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira,
quando, no dia 23, no auditório da Caixa Econômica
Federal, em Porto Alegre, ela, juntamente com outros
Ministros, fará um balanço das obras do PAC no Rio
Grande do Sul.
Provavelmente, no dia 22, ela vai estar no Pólo
de Triunfo, num outro grande evento, que poderá ser
conﬁrmado. Como eu tenho que estar aqui trabalhando
e votando na quarta-feira e na quinta-feira, não poderei
estar lá. Mas, de pronto, cumprimento a Ministra Dilma
por essa brilhante iniciativa.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que recebi, lá na
cidade de Carazinho, uma delegação de empresários e
também de trabalhadores que vieram de Passo Fundo
preocupados com a situação da Empresa Bertol, que
gera em torno de 500 empregos e que poderá fechar
as portas se não receberem o que têm de direito a receber por parte da Receita Federal.
Entregaram-me uma série de documentos e essa
moção de apoio à indústria Bertol S/A ao que tange
à devolução de créditos ﬁscais retidos na Receita
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Federal, valores indispensáveis ao andamento dos
trabalhos frente à atual conjuntura da crise mundial.
Aqui assinam a moção todos os vereadores, Sr.
Presidente.
Diz aqui:
(...) No uso de suas atribuições legais e
regimentais que lhe confere a Lei Orgânica no
Município de Passo Fundo, em seu art. 82, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, vem
apresentar para tramitação regimental moção
de apoio a Indústria BERTOL S/A, em virtude
da atual conjuntura econômica mundial.
Aqui, Sr. Presidente, a justiﬁcativa é assinada
por todos os vereadores. Quero aqui destacar que
está assinada por: Luiz Miguel, do PDT; Diógenes
Luiz Basegio, que é presidente da Câmara Municipal;
Roque Vicente, pelo PDT; João Pedro, pelo PMDB;
Paulo Neckle, também pelo PMDB; Patric Cavalcanti, pelo DEM; Rui Lorenzato, pela Bancada do PT;
Juliano Roso, Líder da Bancada do PcdoB; Aristeu
Dalla Lana, Bancada do PTB, Márcio Luiz Tassi, Líder da Bancada do PTB, Rafael Bortoluzzi, Líder da
Bancada do PP, e José Eurides de Moraes, Líder da
Bancada do PSB.
Sr. Presidente, vou tentar marcar uma audiência
junto à Receita Federal para que esses créditos ﬁscais
de que têm direito a empresa – segundo eles são bilhões e bilhões de reais – possam retornar efetivamente, a ﬁm de possam voltar a sua atividade.
Até teria mais para falar, mas, em homenagem
ao nosso querido Senador de Brasília, que vai falar
em nome da Capital Federal, pelo dia de amanhã,
concluo a minha fala, deixando de imediato os meus
cumprimentos à querida Brasília, a nossa Capital
Federal.
Sr. Presidente, peço que considere na íntegra
todos os documentos e as moções de apoio, tanto
aos três projetos dos aposentados e pensionistas,
como também àquele que visa recuperar a empresa
que tem receitas ﬁscais a receber por parte da Receita Federal.
Obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido nos termos
regimentais.
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Senador Paulo Paim, queria externar aqui o agradecimento à participação de V. Exª, por telefone, no milésimo pronunciamento que ﬁz desta tribuna. O Senador
Gim Argello, com sua grande sensibilidade política, já
prestou uma grande homenagem a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sei que
o Senador Gim Argello vai falar de novo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– S. Exª inﬂuenciou o Presidente do Partido, Roberto
Jefferson, no seu programa político, a fazer uma declaração de amor aos seus projetos. Roberto Jefferson
dizia que, para o Brasil, justiça social era dinheiro no
bolso do trabalhador e do aposentado, mas que isso
não existia. Essa é uma vergonha.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E disse
que o fator previdenciário foi o maior crime.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Essa é uma nódoa na nossa existência política.
V. Exª prestou homenagem a Brasília, a Tiradentes, aos metalúrgicos. Permita-me, agora, completar
sua fala, já que somos parceiros aqui – eu não poderia
deixar de dizer isto: deve ser lembrado aquele que se
imolou pela democracia, Tancredo Neves, que morreu
num dia 21 de abril.
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V. Exª será atendido, com toda satisfação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, Senador Gim Argello, permitam-me só que
eu diga que essa declaração do PTB no horário nobre foi comentada em todos os lugares por que tenho
passado debatendo esse tema. Isso foi comentado no
Rio, em São Paulo, enﬁm, em todos os Estados por
que passei até o momento. É importante que a população saiba o quanto que é perverso esse tal de fator
previdenciário.
Senador Mão Santa, liguei, de fato, para V. Exª,
cumprimentando-o pelo seu milésimo pronunciamento
e faço questão de também encaminhar isso por escrito, para que, na produção que V. Exª fará sobre esse
dia, esteja lá meu pronunciamento, cumprimentando
o trabalho de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Por permuta e cessão do Senador Marcelo Crivella,
que estava inscrito como Líder, vai usar da palavra o
Senador que lidera o PTB no Senado, Senador Gim
Argello, que, sem dúvida, simboliza uma liderança
com perspectiva invejável no Distrito Federal e no
nosso Brasil.
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V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que
achar conveniente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente Mão Santa. Agradeço também ao nobre Senador Marcelo Crivella por ter feito a
inversão. Agradeço ainda ao Senador Paulo Paim pelos
comentários feitos e digo que nós, do PTB de Brasília
e do Brasil, estamos fechados com essa questão, com
seus projetos, porque nada que afeta o trabalhador
conta com o voto do PTB. O PTB é o Partido Trabalhista Brasileiro e está sempre ao lado do trabalhador
e dos aposentados deste País.
Senador Mão Santa, aproveitei este momento
para falar da nossa cidade, cidade que nos pertence,
que é a sala de estar de todos os brasileiros, a nossa
querida Brasília, que, amanhã, fará 49 anos. São 49
anos da sua inauguração em 21 de abril de 1960, feita por uma lei do então Deputado Federal e, depois,
Senador Emival Caiado, que, em 1956, fez um projeto de lei determinando que a inauguração de Brasília
seria no dia 21 de abril de 1960. Juscelino Kubitschek,
o maior Presidente que este País já teve, esforçou-se,
trabalhou e fez “50 anos em 5”, inaugurando a Capital
da República em 21 de abril de 1960.
Vejam: esse foi um projeto, um sonho, pensando que, entre o ano de 2000 e de 2010, estariam aqui
quinhentos mil habitantes. Hoje, nossa realidade é um
tanto diferente. O desenvolvimento veio realmente para
o interior. Hoje, o País é outro. Para se ter uma idéia,
em Brasília, dentro do seu quadrilátero, há hoje mais
de 2,4 milhões de habitantes, e há mais de 1,5 milhão
de habitantes no pequeno entorno. No triângulo das
maiores cidades, da grande e pulsante Taguatinga –
minha terra de coração, a grande Taguatinga, que ﬁca
a vinte quilômetros daqui –, há mais de trezentos mil
habitantes; na grande Ceilândia, onde a maioria dos
servidores desta Casa mora, há mais de quinhentos
mil habitantes; e, em Samambaia, mais de 250 mil
habitantes.
Falando dessas três cidades, aproveito para dizer,
Senador Mão Santa, que outro dia me perguntou como
foi minha passagem como Deputado Distrital, que ﬁz
mais de cem leis para esta cidade. Ainda ontem, eu
comentava sobre a ligação de Ceilândia: agora, quem
sai da Fundação Bradesco, que ﬁca no centro da Ceilândia, vai atravessar para a Samambaia e sair na BR
que liga a cidade a Goiânia. Por quê? Porque houve
um projeto de lei de nossa autoria, na época dos dois
PDLs. Fizemos também a Lei do Teste do Pezinho, do
Teste da Orelhinha, no Distrito Federal. Fizemos a Lei
das Artes e muitas outras leis na época em que eu era
Deputado Distrital. Por que estou lembrando isso? Para
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dizer da importância que tem o legislador, da importância de se legislar para a sua cidade.
Brasília foi se comportando de forma extraordinária nesses 49 anos. Hoje, posso dizer, com muita
tranquilidade, que Brasília é o melhor lugar de se morar no País, porque aqui ainda conseguimos preservar, Senador Paim, aquela qualidade de vida que há
no interior do Rio Grande do Sul. Em Brasília, ainda
há isso, com esse céu deslumbrante.
Falei aqui das três maiores cidades, mas não
posso deixar de falar do nosso Gama, de Santa Maria,
do Recanto das Emas, do Riacho Fundo, do Guará,
de Vicente Pires, Zezinho. Não posso deixar de falar
do nosso Areal; de Arniqueiras; de Águas Claras; de
São Sebastião, que ﬁca próximo daqui; do Paranoá; de
Planaltina; de Sobradinho; das cidades-satélites, que
ﬁcam em torno do Distrito Federal, que V. Exª, Senador Alvaro Dias, tão bem conhece. Não posso deixar
de falar também do nosso querido Lago Sul, do Lago
Norte, mas, para mim, o que fala mais fundo no meu
coração é a grande Taguatinga, porque foi lá que me
criei, é de lá que sou, foi lá que estudei nas escolas
públicas, onde convivi, onde passei grande parte da
minha vida.
Mas Brasília é uma só: é a Brasília da nossa Universidade de Brasília (UnB), a Brasília sonhada e projetada em um sonho de Dom Bosco e, depois, construída
pelos traços magnânimos de Oscar Niemeyer, de Lúcio
Costa, do nosso paisagista maior, Burle Marx. Vejo que
nossa cidade, hoje, é a sala de estar de todos os brasileiros. Todo mundo, quando vem a Brasília, sente-se
muito bem, porque aqui é a terra prometida.
Senador Mão Santa, Brasília, hoje, por si só, é
uma grande cidade. Para V. Exª ter uma idéia, mais da
metade da população já é nascida no Distrito Federal, já é nascida dentro do nosso quadrilátero. Então,
também aproveito este momento para dizer a todos os
brasilenses, a todos os candangos, a todos os pioneiros, àqueles que ajudaram a construir nossa cidade:
Parabéns! Parabéns, Brasília! Parabéns a cada um de
vocês, moradores da nossa cidade, com muito orgulho,
porque esta cidade é uma cidade diferente. Ninguém
aqui é discriminado. Não há aqui discriminação de cor,
de raça ou de credo, como diz a nossa Constituição.
Isto é real em Brasília: você tem um vizinho que é do
Rio de Janeiro, um vizinho que é do Rio Grande do Sul,
um vizinho que é do Ceará e outro do Piauí, e todos
nós nos entendemos. Essa miscigenação é que faz da
população do Distrito Federal essa beleza que é.
Concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias, que
muito me honra.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Gim
Argello, parabéns a V. Exª pelo pronunciamento! Re-
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almente, retrata muito bem a Capital do País, que é a
terra de todas as gentes. Brasília é o Brasil. Brasília, sem
dúvida, nessa seleção de grandes feitos de Juscelino
Kubitscheck, é seu feito maior. Mudou o Brasil com a
construção de Brasília, certamente. E quero, comungando com o pensamento de V. Exª, também atestar
que, há pouco tempo, pude constatar que Brasília já
estava entre as cem cidades no mundo com melhor
qualidade de vida e era a primeira com melhor qualidade de vida do nosso País. Já estou aqui há bastante
tempo, é claro, com interrupções em razão da atividade pública. Cheguei aqui como Deputado Federal e
como Senador, depois fui embora como Governador
e, posteriormente, voltei aqui como Senador. De qualquer maneira, já vivi muitos anos em Brasília. É claro
que é uma vivência parcial. Nós, como Parlamentares,
não nos integramos de forma deﬁnitiva à cidade e à
sua vida, mas o que vivemos aqui é o suﬁciente para
conhecer a cidade e para reconhecer que Brasília, realmente, é uma cidade fantástica para se viver, uma
das cidades do mundo que eu escolheria, sim, para
viver. Tenho certeza, Senador Gim Argelo, de que os
esforços de Parlamentares como V. Exª, que se dedicam à sua cidade, e de governadores como o Governador Arruda contribuirão para que esta cidade avance
e se modernize. É uma cidade moderna, por si só; na
sua idealização, já nasceu moderna, mas ela se vai
modernizando, vai evidentemente corrigindo os equívocos que, eventualmente, podem ocorrer durante as
administrações que se sucedem. Mas, certamente, esta
cidade vai se preparando para ser uma cidade onde se
possa viver com dignidade, para que todos que vivem
aqui possam se orgulhar dela. Nós, que não vivemos
aqui, que somos de outro Estado, orgulhamo-nos da
nossa Capital, que é Brasília. Parabéns a V. Exª!
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Gim Argello, V. Exª me permite um aparte?
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Permito,
Senador Paulo Paim. Só quero comentar as palavras
do Senador Alvaro Dias, as quais enriqueceram muito
nosso pronunciamento.
Senador Alvaro Dias, quero dizer que temos muito orgulho dos servidores públicos do Distrito Federal
como um todo, temos muito orgulho dos nossos policiais civis, dos nossos policiais militares. Sem desmerecer outro Estado, a Polícia mais correta do País é a
Polícia do Distrito Federal.
Aqui, os servidores públicos na área da saúde
são muito, muito esforçados. Para V. Exªs terem uma
idéia, em Brasília, há um total de 2,4 milhões de pessoas, e são 7,8 milhões de consultas por ano. Por quê?
Porque se atende toda a população no pequeno, no
médio e no grande entorno. Pessoas no raio de até
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trezentos quilômetros de Brasília são atendidas pelo
serviço médico do Distrito Federal.
Tenho muito orgulho também dos nossos professores. Relatei, há pouco, que sou oriundo de escola
pública do Distrito Federal na cidade-satélite de Taguatinga. Então, temos muito orgulho disso, Senador Alvaro
Dias, que disse muito bem: nossa cidade é motivo de
orgulho, porque é capital de todos nós.
Permito o aparte ao nobre Senador Paulo
Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Gim Argello, já estou há 23 anos em Brasília. Nunca
concorri a um cargo executivo. A primeira vez em que
ﬁz uma disputa foi para Deputado Federal constituinte. Foram quatro mandatos como Deputado Federal,
estando, conseqüentemente, em Brasília sempre. Estou no sétimo ano como Senador, e Brasília sempre
me acolheu de forma muito carinhosa. Tenho um amor
muito grande por Brasília. Fiquei feliz de ver que V. Exª
não cita só o Plano Piloto, não cita só o Lago Sul e o
Lago Norte; V. Exª cita também sua responsabilidade
com as cidades-satélites. Conheço quase todas as
cidades-satélites e sei da diﬁculdade do nosso povo.
Brasília é o coração da democracia. Eu diria que, de
tudo o que Juscelino Kubitschek fez, no meu entendimento, desde os “50 anos em 5” – aquela frase histórica – à fundação de Brasília, o mais importante foi
o valor dado ao salário mínimo: o mais alto valor que
o salário mínimo teve se deu na época de Juscelino
Kubitschek. Brasília é tudo isso, é Patrimônio da Humanidade. Confesso que ﬁquei preocupado quando
ouvi, recentemente, que poderemos enfrentar, no futuro, a falta de água em Brasília, mas percebo que há
todo um movimento – e V. Exª está à frente dele – na
defesa do meio ambiente e das nossas nascentes que
abastecem o Lago Paranoá e que, consequentemente, vão permitir que não haja falta de água no futuro.
Meus cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento! V.
Exª faz uma belíssima homenagem à Capital Federal
de todos nós, a nossa querida Brasília.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Paim.
Eu gostaria de dizer que essa foi uma preocupação dos governos passados, especiﬁcamente do Governador Joaquim Roriz. Há cinco anos, foi concluída
a obra Corumbá IV, a barragem cujo espelho d’água
tem oito vezes o tamanho do Lago Paranoá, que ﬁca
a menos de cem quilômetros – o acesso é a sessenta
quilômetros em linha reta – e que vai abastecer Brasília de água nos próximos cem anos. Hoje, Brasília é
abastecida pela Barragem do Rio Descoberto e pela
Barragem de Santa Maria, que ﬁca bem próxima, den-

ABRIL 2009

Abril de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tro do Parque Nacional de Brasília. Temos essa preocupação com o meio ambiente.
O Governador Arruda deve sancionar amanhã o
novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT)
da cidade, para preservá-la. O Distrito Federal só pode
ser ocupado em, no máximo, 18% da sua área. Há uma
Área de Proteção Ambiental (APA) federal. Temos de
preservar a qualidade de vida do Distrito Federal não
para a nossa geração, mas para as gerações que estão chegando. Temos toda essa preocupação. Foi uma
preocupação do Governo passado e é uma preocupação do Governo atual. Amanhã, deverá ser sancionado
esse novo Plano. O prazo de duração dele é de dez
anos, período em que não se pode fazer qualquer intervenção na cidade ou no Distrito Federal. Isso é muito
importante para Brasília. V. Exª lembrou muito bem.
Temos toda uma preocupação com o meio ambiente, com a qualidade de vida. Por quê? Porque somos hospedeiros, Senador. V. Exª, há 23 anos, vem a
esta cidade, V. Exª é um morador de Brasília, como o
Senador Alvaro Dias, como o Senador Marcelo Crivella,
como o Senador Valdir Raupp, como o nobre Senador
Mão Santa. Aqui, Senador Mão Santa, além de V. Exª,
que é do Piauí, há mais trezentos mil piauienses. É a
segunda maior colônia do Distrito Federal – a primeira
é de mineiros. Mas todos são brasileiros.
Brasília é isso, Brasília é essa miscigenação de
povos, é onde nasce, depois dessa mistura, o cidadão
brasiliense. Hoje, mais de 50% da população são nascidos no Distrito Federal.
Concedo um aparte ao nobre Senador Valdir
Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Parabenizo
V. Exª, Senador Gim Argello, pelo pronunciamento que
faz enaltecendo nossa querida Capital da República,
Brasília. Brasília é como o Brasil, que recebeu imigrantes de quase todos os países: italianos, alemães, libaneses, americanos. Há até uma cidade com nome de
Americana, em São Paulo; foi uma colônia americana.
Quem diria que o Brasil receberia uma colônia americana na época das diﬁculdades nos Estados Unidos!
O mundo volta a ter diﬁculdades. Quem sabe o Brasil não vai receber ainda muitos imigrantes de outros
países? E Brasília tem feito o que o Brasil fez para o
exterior, está recebendo gente de todos os Estados da
República. Em Brasília, há uma miscigenação de gente
de todos os Estados, e isso é que faz da nossa Capital da República uma bela cidade, com infraestrutura.
Brasília, pelo tamanho que tem hoje, com quase três
milhões de habitantes, é uma cidade pacata, tranquila,
para onde muita gente manda os ﬁlhos para estudar,
com muito mais segurança do que em outros centros
do Brasil, sem desmerecer, é claro, as outras capitais
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brasileiras. Brasília é, sem dúvida, uma bela cidade.
E o Congresso Nacional tem sempre de ajudar, como
vem ajudando, nosso Distrito Federal, nossa Capital
da República. Parabéns a V. Exª! Parabéns a Brasília
pelos 49 anos!
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – São 49
anos!
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – São 49 anos.
Esse sonho de Juscelino Kubitschek foi acertado. Ele
sonhou com a Capital Federal no Planalto Central,
no centro geográﬁco do Brasil, e deu certo. Diz uma
música que falta nascer outro brasileiro para construir
uma nova Brasília. Só Juscelino mesmo para sonhar e
construir a Brasília dos sonhos de todos os brasileiros.
Parabéns a V. Exª!
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
Para encerrar, eu gostaria de dizer mais algumas
poucas palavras.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Permito,
Senador.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Antes
de V. Exª encerrar, eu queria também me somar aos
companheiros para, em nome de V. Exª, apresentar a
Brasília minha gratidão e os mais altos cumprimentos.
Quero usar aqui umas palavras de Tancredo Neves,
que faleceu fatidicamente no dia em que Brasília nasceu. Ele dizia: “Brasília é a âncora da nacionalidade, a
apontar os horizontes sem ﬁm da nossa pátria, a esperança do povo brasileiro”. É exatamente isso. Nós,
aqui, em Brasília, somos um cadinho, um alto forno
onde se retemperam os mais altos valores da nossa
brasilidade. Parabéns a V. Exª!
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella. Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
Como hospedeira dos Poderes federais, Brasília também hospeda 168 embaixadas. Em Brasília, há
também o nosso Sudoeste, o Cruzeiro, o Núcleo Bandeirante, as cidades das quais faltava eu fazer citação,
Senador Mão Santa.
No ano que vem, vamos comemorar os cinquenta
anos, mas amanhã será o dia 21 de abril. Para quem
estiver nos ouvindo pelo sistema de comunicação, pela
TV Senado, pela Rádio Senado, quero dizer que amanhã vai haver uma festa em homenagem aos 49 anos
de Brasília na Esplanada dos Ministérios. Para quem
quiser dela participar, devo dizer que vai ser uma festa
popular, à qual as pessoas poderão comparecer para
fazer esse entrosamento. Esta é a nossa cidade.
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Parabenizo o Governador Arruda, o Vice-Governador,
os Deputados Federais, que, hoje, pela manhã, ﬁzeram uma
sessão solene, e parabenizo os Deputados Distritais.
Faço uma referência muito importante às leis que
foram criadas naquela época, ao arcabouço jurídico.
Quando Juscelino Kubitschek, em campanha em Jataí,
rodando o interior do Estado de Goiás, foi perguntado
pelo Toniquinho se ele realmente ia cumprir o preceito da Constituição de 1946, que dizia ser necessário
interiorizar o Brasil, trazendo a capital para o Planalto
Central, Juscelino respondeu para essa pessoa, que
até hoje é viva, o Toniquinho: “Cumprirei, sim, a Constituição. Trarei a capital para o interior, para o Planalto
Central”. E esse foi seu mote de campanha. Logo em
seguida, um jovem Deputado do Estado de Goiás chamado Emival Caiado fez todo o arcabouço jurídico. E
ele era da UDN, não era do PSB, Partido de Juscelino
Kubitschek. Ele fez todo o arcabouço jurídico que permitiu dizer a data da inauguração e que permitiu trazer
aqui toda a estrutura da Novacap, a famosa Novacap,
que construiu Brasília, que construiu tudo que há até
hoje aqui, os grandes prédios, os Ministérios. Então,
é muito importante dizer que o Parlamento é muito,
muito importante.
Senador Paulo Paim, ouço-o novamente, por
favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O telefone
tocou e disseram: “Paim, diga aí que os gaúchos optaram, na proporção do número de Estados e do nosso
deslocamento para todos os Estados, por Brasília”.
Aliás, estão me ligando do número do Centro de Tradições Gaúchas, que existe aqui, em Brasília. Então, a
Bancada do Rio Grande homenageia os gaúchos que
estão também em Brasília, já radicados em Brasília.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – É verdade.
Há aqui a Estância Gaúcha, o Centro de Tradições e
o Padef, todos implantados por quem é do sul.
Brasília é isso. Brasília é de todos nós, daqueles
que vieram do norte e do sul, do leste e do oeste.
Agradeço muito a todos os Senadores que me
apartearam e ao nosso Presidente, por me deixar falar
por um horário tão extenso.
Parabéns, Brasília! Parabéns a todos nós!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esta foi uma homenagem do Senado da República
ao aniversário de Brasília, feita pelo Senador Gim Argello, que traduz a grandeza política desta cidade, uma
vez que ele já foi, várias vezes, Deputado da Câmara
Distrital, foi Presidente desta mesma Câmara e hoje
é Senador da República.
Então, Juscelino Kubitscheck, esse patrimônio,
Gim Argello, imaginou, na sua visão de futuro, um tripé
no Brasil. No sul, ele implantou o sistema industrial,
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a indústria de automóvel, a Embraer e outros setores
industriais. No centro do Brasil, ele colocou Brasília
para garantir a integração deste País. No Nordeste e
Norte, ele criou estruturas de desenvolvimento para
diminuir as desigualdades sociais, a Sudene e a Sudam, embora não tenham, vamos dizer, funcionado na
plenitude de acordo com o sonho desenvolvimentista
de Juscelino.
E o Piauí, como sempre, deu sua contribuição:
somos 300 mil piauienses vivendo e fazendo a grandeza desta que é nossa capital da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº17/2009-CI
Brasília, 16 de abril de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, na reunião realizada
no dia 16 de abril do ano em Decisão Terminativa, o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de
2007, que “Caracteriza como serviço público a operação de eclusas e outros dispositivos de transposição
de níveis em hidrovias, dispõe sobre as situações em
que é obrigatória a implantação desses dispositivos,
e dá outras providências”, de autoria do Senador Eliseu Resende,.
Informo que a presente matéria irá a Turno Suplementar na próxima reunião desta Comissão, de
acordo com o art. 282 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2007, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 15,
de 2009, que autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até oitenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamen-
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to parcial do “Projeto de Expansão e Consolidação da
Saúde da Família (Proesf II).
Ao projeto foi apresentada a Emenda nº 1 – PLEN,
que será lida.
A matéria encontra-se em regime de urgência e
consta da pauta do próximo dia 22.
É a seguinte a Emenda nº 1 – PLEN:
EMENDA DE PLENÁRIO OFERECIDA
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2009
Que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até oitenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Projeto de Expansão e Consolidação da
Saúde da Família (PROESF II)”.
EMENDA Nº 1, DE PLENÁRIO,
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2009
Suprima-se do art. 2º, inciso VI, a expressão:
sendo de 0,75% (setenta e cinco centésimos de um
por cento) ao ano a margem ﬁxa acordada.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2009. – Senador Valdir Raupp, PMDB/RO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Como Líder, chamamos para usar da palavra o Senador
Marcelo Crivella. Marcelo Crivella é Líder do PRB, partido cujo Líder maior é o nosso talentoso e bravo VicePresidente da República, o mineiro José Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que achar
conveniente.
Senador Alvaro Dias, V. Exª se inscreveu? (Pausa.)
Não está inscrito. Está no livro, mas não está no
papel. E está no meu coração.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, Sr. Senador Alvaro Dias, Sr. Senador
Valdir Raupp, Sr. Presidente, V. Exª cita aqui o nome
de José Alencar, que é, realmente, um homem que
tem dado um exemplo de tenacidade, ferrenho, ferro
puro, um homem que mostra realmente toda a altivez
da raça brasileira quando enfrenta, com galhardia, sem
medo, com destemor, destemidamente, uma doença
que a outros já teria até desanimado, a outros teria
imprimido um pavor, um temor, mas não a ele, porque
ele tem dito que não tem medo da morte; apenas teme
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a desonra, que ele conseguiu evitar com uma vida sábia, procurando sempre servir.
Então, quero aqui também me somar a V. Exª
nas homenagens que presta ao Presidente de Honra
do meu partido, José Alencar Gomes da Silva, e também à sua esposa. Não poderia aqui deixar de, neste
momento, ferir um pouco o protocolo para lembrar que
aquela dama ilustre, com todas as ternuras do seu coração e também com o seu encantamento e seu poder
sedutor, é hoje uma representante legítima das mais
nobres virtudes da mulher brasileira, Mariza Campos
Gomes da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Crivella, desculpe-me, eu acho que V. Exª não
está ferindo protocolo, não. Eu acho que, neste País,
nós temos que falar mais em família, respeitar mais a
família, acreditar mais na família. V. Exª traz um tema
muito importante para o Congresso, que é o ícone da
sociedade democrática: temos de revalorizar os conceitos de família. O próprio Deus, quando colocou o
seu ﬁlho Jesus no mundo, não o desgarrou; colocou-o
em uma família, na Sagrada Família. O próprio Rui
Barbosa, que está acima de nós, ali, o conceito que
tinha de pátria é o da família ampliﬁcada.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Exatamente.
Aliás, Senador Mão Santa, Deus é família. Deus
é Pai, Filho e Espírito Santo. Sozinho é o diabo. Deus
é família.
Mas V. Exª sabe que eu venho aqui expor a minha preocupação com relação à crise da violência no
Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro.
Não há mais segurança pessoal nas grandes
metrópoles brasileiras. Depois de quase três décadas
de estagnação econômica, e agora sob o impacto da
crise mundial, a degradação social daí resultante criou
um caldo de cultura propício à violência e uma área
expandida de recrutamento de criminosos sem qualquer contrapeso. Nada que se ﬁzer hoje em termos
de retomada do crescimento renderá frutos de maior
segurança antes de uns sete a dez anos. No entanto,
não está claro que se vai fazer algo hoje na direção
certa. Daí a perspectiva de caos.
Nas últimas três décadas, coincidindo com o processo de abertura e de democratização política no Brasil, vimos progressivamente um processo de disfunção
da esfera econômica em relação à esfera social e um
processo de disfunção da esfera social em relação à
esfera política. A economia já não gera emprego no
nível exigido pela expansão do mercado de trabalho,
e a política não reﬂete essa necessidade do corpo
social. Em consequência, há uma deterioração social
evidente, que se reﬂete na insegurança.
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A criminalidade não é fruto da miséria; é, sim, o
último estágio de estratégias de sobrevivência e de
ascensão social à margem da lei; porém, não necessariamente à margem de um consenso social peculiar.
O narcotráﬁco reﬂete, hoje, na realidade brasileira, uma
espécie de acordo entre os viciados do asfalto, os traﬁcantes armados do morro e os barões internacionais
da droga. E é essa solidariedade que o mantém, pois é
do asfalto que vem o ﬁnanciamento das grandes rotas
e sua distribuição ﬁnal por redes das periferias.
O ﬁnanciamento copioso, principalmente pelas
classes médias do asfalto, é que permite a estruturação
em redes do narcotráﬁco, num esquema estratiﬁcado
e hierarquizado, tão bem organizado e lucrativo quanto os maiores negócios lícitos do mundo. Tal negócio
provavelmente existiria mesmo sem crise social de desemprego, mas, numa situação de alto desemprego,
ele encontra uma área de recrutamento extremamente
favorável para todos os níveis de envolvimento, desde
o olheiro desarmado ao soldado com uma AR-15.
Há, sim, uma carreira no narcotráﬁco, acessível
aos jovens da periferia, e a raiz da insegurança nas metrópoles vem justamente do cruzamento dessa estrutura
marginal, aberta aos jovens com a falta de perspectiva
no mercado de trabalho legal para eles. O primeiro degrau na carreira é o do olheiro, o do avião. Como não
exige arma, parece a muitas famílias uma atividade tão
legítima como qualquer outra. É uma forma pela qual
o jovem contribui para as receitas domésticas ou, em
certos casos, é toda a receita. Um menino ou menina
que, sem muita chance na escola ou estimulado pela
família desempregada, começa a ganhar algum trocado
como olheiro, avião, diﬁcilmente sai da carreira. Seu
destino é tornar-se soldado, gerente, correio, chefe,
dono do morro, acabando preso ou morto. Paralelamente, sobretudo quando também viciado, acaba por
assaltar e sequestrar. No caso das meninas, em geral, não vão muito além de entregadoras, vendedoras,
comparsas, e o triste ﬁm: a prostituição.
A tragédia humana é justamente o ponto inicial da
carreira, na medida em que a venda da droga, sendo
socialmente tolerada tanto pela família de quem vende quanto pelo meio social de quem compra, oferece
atrativos consideráveis em relação ao mercado de
trabalho, virtualmente fechado. O que vem depois é o
que aparece nos jornais: conﬂitos da polícia com traﬁcantes, de traﬁcantes entre si; drogados que assaltam,
sequestram, incendeiam ônibus; assassinos frios que
matam motoristas e pedestres por ninharia.
De fato, quando se olham os horizontes do País
numa perspectiva futura, não há como evitar os três
problemas centrais: o alto desemprego, que afeta sobretudo os não-qualiﬁcados e semiqualiﬁcados; as con-
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dições degradadas de vida nas favelas; e o problema
da segurança dentro e fora das periferias.
É para superar, numa mesma iniciativa, essas
mazelas conjuntas que nós propusemos, Senador Mão
Santa, o Cimento Social, o projeto da Cidade Cidadã.
Não faz nenhum sentido econômico, social e político
que, a esta altura do nosso desenvolvimento econômico, a esta altura da nossa evolução histórica, ainda
tenhamos imensas parcelas da nossa população levando uma vida subumana, em subcondições, num submundo de privações e opróbrios. Por que, meu Deus,
se temos tanta madeira, se temos cimento, calcário,
argila, minério de ferro, polos petroquímicos espalhados
pelo País, a nos fornecer plásticos, borrachas, tintas,
vernizes, tanto alumínio, uma mão-de-obra esperando
ser treinada e empregada, como um vigia aguarda pela
aurora? Por quê? Qual a razão de o nosso povo ainda
morar em barracos com a sua família? Por que, ainda,
trabalhadores moram em casas sem água adequada,
sem destino adequado aos dejetos, vivendo ou dividindo um exíguo espaço com ratos, baratas e todo tipo
de praga? Crianças que, naquela umidade, acabam
sempre tendo problemas alérgicos, nariz escorrendo
o tempo todo. Num ambiente desse, é comum que um
ser humano seja atacado pelos maus pensamentos e
sentimentos e cresça com uma revolta íntima, estigmatizado, até porque, da janela daquele barraco frio,
pode-se ver um arranha-céu, a uma distância constrangedora, um bom bairro, um bairro nobre, onde as
pessoas têm lazer, educação, acesso ao turismo e a
uma vida digna.
Essas duas cidades – que não são apenas representadas no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em
Porto Alegre, em Curitiba, nas grandes capitais brasileiras, em Belo Horizonte, em Salvador – são irmãs
siamesas e monstruosas, que não vivem uma sem a
outra, separadas por um abismo chamado desigualdade
social, que nos envergonha a todos. É um monumento
hediondo e cada vez mais perene que faz com que o
povo brasileiro abaixe a cabeça cada vez que olhe para
uma comunidade carente num morro desses.
Este ﬁnal de semana, Sr. Presidente, eu estive
mais uma vez no Morro da Providência. Ao cruzar
determinados caminhos no alto do Morro, sábado de
manhã – um sábado ensolarado, em que tantos cariocas estavam nos parques, no Jardim Botânico, ao
redor da Lagoa ou nas tantas praias, ou se preparando
para ir para o Maracanã –, ali eu vi meninos de sandálias, com armas pesadas, perdidos, com olhares
vidrados, meninos magros, maltratados, soldados do
tráﬁco. E ﬁco pensando, Sr. Presidente: quando é que
vamos tomar realmente a decisão política de reverter
esse quadro?
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O programa que estamos lançando, Minha Casa,
Minha Vida, é um programa importante, mas ainda é
muito pouco, e não sei se vai alcançar as condições
das favelas, onde está o epicentro da nossa crise.
Por quê, Sr. Presidente? Porque ele vai trazer ﬁnanciamentos para os Municípios e os Estados fazerem
parceria com a Caixa Econômica Federal e construírem, talvez, um milhão de casas. Mas esses terrenos
serão construídos em áreas infraestruturadas, adjacentes à cidade. É muito difícil que uma pessoa que
esteja na favela e que ali, próximo do trabalho, já se
encontra há trinta ou quarenta anos, queira se mudar
para uma área distante, remota. E uma área distante e remota, Sr. Presidente, onde a casa terá de 30 a
35 metros quadrados. Será que essa pequena casa,
esse casebre, terá condições de seduzir aquele que,
hoje, em péssimas condições, num amontoado, vive
pelo menos mais próximo de um grande centro, próximo do trabalho? Eu acho que não. Talvez ela possa
dar vazão àqueles brasileiros que estão se casando
agora e que, em vez de morar com o pai e com a mãe,
pagando uma prestação de R$50,00 ou R$100,00, se
disponham a começar a vida naquela situação. Mas
não vai tirar muita gente das favelas da Rocinha, de
Copacabana, de Ipanema, do Morro da Providência,
que é a primeira favela do Brasil, porque essas pessoas já sabem que experiências anteriores a essa, que
ﬁzeram a Vila Kennedy, a Vila Aliança, que ﬁzeram o
bairro João XXIII e outras tantas comunidades lá na
Zona Oeste ou ao longo da Avenida Brasil, acabaram
degredadas em pouco tempo, porque a essas famílias não é dado um salário decente para que possam
manter ou ampliar suas casas dignamente.
Sr. Presidente, a crise mundial fez com que o FMI,
um fundo normalmente conservador, recomendasse
aos bancos centrais que adotassem políticas anticíclicas em nível de 2% do PIB. O Japão esta gastando
3% do PIB, os Estados Unidos, 2,3%. E o Brasil? O
Brasil está gastando 0,3% do PIB.
Eu sei que os neoliberais, aferrados àquilo que
achavam certo antes dessa crise mundial, que lançou
os seus conceitos por água abaixo, se preocupam com
a dívida pública brasileira. É comum eu ouvir comentários do Sardenberg, da Miriam Leitão, dizendo que
o Brasil não pode fazer investimentos de 2% do PIB;
esses outros países fazem porque têm condições de
fazer; a dívida interna brasileira é muito alta. Meu Deus
do céu! A Itália está fazendo investimentos nesse nível
do PIB e a dívida pública da Itália é de 105% do PIB. O
Japão está investindo 3% do PIB, e olha que o Japão
vive um quadro crônico de deﬂação, de estagnação.
O Japão tem uma dívida pública de 150% do PIB e
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está adotando investimentos deﬁcitários, porque não
os têm, na ordem de 3% do PIB.
Então, Sr. Presidente, motivado por esses fatos
matemáticos... E a Matemática tem uma vantagem,
porque ela nos dá precisão; a Matemática, Sr. Presidente, é indiscutível. As regras da Física e da Mecânica
são perenes. Se um sujeito subir ao décimo andar de
um prédio e pular, ele vai cair, hoje, amanhã, daqui a
dez anos, com a mesma velocidade e certamente vai
morrer, porque são leis imutáveis. Assim também são
as leis da Matemática.
Sr. Presidente, não vamos sair desta crise sem
que o Governo possa investir 2% do PIB, no mínimo,
em políticas anticíclicas. E a proposta que trago aqui
é um programa de emprego garantido, para que esses
jovens que hoje estão sendo recrutados pelo narcotráﬁco, para que essas meninas que hoje vendem produtos piratas, que entram na prostituição ou ﬁcam como
soldados, fogueteiros, correios do narcotráﬁco possam
encontrar um destino melhor. Um programa de emprego garantido está sendo hoje feito na África do Sul e
na Índia. Aliás, a Índia e a China são os únicos países
que estão, segundo o FMI, com perspectiva positiva de
crescimento do PIB. A OCDE deve perder 3% do seu
PIB; os Estados Unidos, 2%; o Brasil, se empatar em
zero, é bom negócio, mas o que estou dizendo a V. Exª
é que nós precisamos criar um programa de emprego
garantido para todos esses jovens que hoje retroalimentam a violência. Garantir emprego para eles, para
todos eles, para que possam reconstruir os barracos,
para que possam urbanizar as favelas, para que possam prestar serviços nas creches, cuidar de crianças,
fazer reforço escolar, serem treinados.
Isso não é difícil, Sr. Presidente. Dois por cento
do nosso PIB – estou falando em 40 bilhões – são um
quarto daquilo que nós pagamos de juros, e os juros
estão muito altos. Aliás, esses dias, alguém perguntou ao Presidente José Alencar: “V. Exª parou de falar
em juros?”. Ele disse: “Não, é que agora todos falam,
inclusive aqueles que me criticavam antes”.
É verdade. Aqueles que o criticavam antes hoje o
aplaudem e fazem coro com esse brasileiro visionário
que, lá atrás, como o vate andaluz, já nos dizia que
isso era prejudicial à economia. O Brasil não crescia
aos níveis que poderia crescer.
Sr. Presidente, então eu trago aqui o meu projeto,
o meu projeto de Cidade Cidadã, de Cimento Social,
de unir o povo brasileiro, e não separá-lo com muros.
Nós não podemos cercar essas favelas com muros
porque vai aumentar a violência. A grande crítica que
eu fazia à Cidade da Música, levantada pelo então Prefeito César Maia, com R$600 milhões do orçamento
público da cidade do Rio de Janeiro, é que era um in-
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vestimento numa área já urbanizada, com muito lazer,
onde as pessoas têm clube, têm shopping center, têm
praia, em detrimento de quê? Daqueles que moram no
barraco, daqueles que não têm escola, que não têm
hospital adequado, que não têm emprego.
Com políticas públicas, nós poderemos diminuir
esse fosso e essa desigualdade social. Culpa dos políticos, Senador Mão Santa, porque, ao longo desse
extraordinário desenvolvimento econômico que sofreu
o Brasil nessas últimas décadas, nós que deixamos de
ser um País rural para um País cosmopolita não tivemos políticos que nos dessem instrumentos eﬁcientes
e eﬁcazes para garantir, na escala da nossa necessidade, a distribuição da nossa riqueza e a garantia do
bem-estar social para todos.
O Brasil cresceu, mas com a concentração abissal
de poder e renda na mão de poucos. V. Exª, que é um
homem político sensível, sabe do que estou falando.
Temos hoje bolsões de riqueza. Os nossos ricos não
perdem em nada para os ricos da Europa ou dos Estados Unidos. Têm os mesmos helicópteros, as mesmas mansões nababescas, desﬁlam em carrões, têm
suas jóias, depósitos vultosos em contas de bancos
movidas a esses juros astronômicos. Agora, os nossos
pobres estão bem abaixo dos pobres das outras nações, até mesmo da vizinha Argentina e dos vizinhos
Uruguai e Chile. Nossos pobres perdem muito para
os pobres de lá.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar essas
minhas modestas palavras e fazer também uma homenagem ao um dos maiores brasileiros a que tive
oportunidade de assistir na minha mocidade e cujos
textos eu li. Li dezenas de seus textos e me encantei.
Falo de Tancredo Neves. Sr. Presidente, os discursos
de Tancredo são extraordinários, e acho que todo brasileiro deveria lê-los.
Por ocasião da morte de Juscelino Kubitschek,
ele faz um relato da vida desse grande brasileiro, fazendo uma comparação com “Quando os carvalhos
tombam”, um poema de Malraux ao passamento do
grande francês Charles De Gaulle. É assim que ele
começa o seu discurso. Em quarenta minutos, o nosso Presidente Tancredo Neves coloca no inconsciente nacional e na literatura política brasileira uma das
obras mais bonitas e candentes sobre a política, sobre
a vida política, sobre a vida dos políticos, homenageando Juscelino Kubitschek de Oliveira, tragicamente
nos tirado pelo acidente em, se não me engano, 24
de setembro de 1976.
Mas Tancredo fez muito mais: foi Governador de
Minas, foi Ministro da Justiça de Getúlio Vargas, foi um
político presente, esteve como coadjuvante importantíssimo em todas as epopéias do seu tempo. Sofreu
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um revés eleitoral em Minas Gerais, mas isso não o
diminuiu; pelo contrário, o engrandeceu e enalteceu.
Voltou ao Congresso Nacional – foi Senador também
e Primeiro-Ministro – em uma chapa vencedora, e,
infelizmente, a morte o levou precocemente e de maneira muito triste.
Ele, neste 21 de abril, faria aniversário. A ele,
à sua família, ao Aécio Neves, ao povo de São João
del-Rei, aos mineiros, quero prestar as mais profundas
homenagens do meu partido, o PRB.
Sr. Presidente, não poderia também deixar de
prestar uma homenagem a Brasília, que é realmente o
sonho visionário dos nossos patriarcas, os patriarcas da
nossa independência. Brasília já fazia parte dos sonhos
de Dom Bosco, foi um imperativo de todas as nossas
Constituições. Senador Mão Santa, desde a Constituição outorgada por D. Pedro II, Brasília era sempre um
impositivo dos anseios nacionais, e foi se encontrar nas
mãos ciclópicas de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o
garimpeiro de Diamantina, que, como Prefeito de Belo
Horizonte, fez a Pampulha, a Capelinha, transformou
aquela capital obscura, sertaneja, do cascalho informe,
em uma grande metrópole... Depois, como Governador de Minas, no seu binômio “transporte e energia”,
todo o povo brasileiro, pelo vulto de suas realizações,
viu que ali existia um político lúcido, valente, bravo. E
os nomes tutelares da Pátria o chamaram para dirigir
nossos destinos. E ele os presidiu com muita honra e
dignidade, fazendo, então, Brasília.
Brasília completa, amanhã, 49 anos. É o monumento mais lindo da grandeza e do poder criativo de
uma raça. É aqui, Sr. Presidente, que se retemperam
as mais altas virtudes da nossa nacionalidade.
Vou encerrar, citando Tancredo. Termino, Sr. Presidente, com as palavras do grande Presidente Tancredo Neves, que nos emociona a todos. V. Exª, que
conviveu com ele, que teve esse privilégio, sabe que
estou aqui apenas dizendo um pouco do que foi esse
grande brasileiro. Pois bem, repito, ele dizia: “Brasília
é a âncora da nossa nacionalidade a apontar, nos horizontes inﬁnitos da esperança de nossa Pátria, nosso
futuro glorioso e promissor”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos, para usar da palavra, o Senador Alvaro
Dias, do PSDB do Estado do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, a
Transparência Brasil é uma ONG respeitada, que apresentou um relatório sobre a atividade parlamentar. Mais
precisamente, procurou mostrar ao País o desempenho
dos Parlamentares brasileiros – Senadores e Deputados
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Federais. Fez um levantamento dos projetos apresentados e indicou os Parlamentares que apresentaram
o maior número de projetos considerados de impacto,
projetos importantes, mais relevantes, e também apresentou, com critério próprio, evidentemente, aqueles
projetos que considera de pouca relevância.
Confesso que entendo a preocupação da Transparência Brasil ao apresentar os Parlamentares que
propuseram projetos de relevância e também aqueles
que apresentaram um número signiﬁcativo de projetos
não relevantes. Eu, incluído entre os cinco Parlamentares que apresentaram projetos importantes, posso
fazer a defesa também, Senador Valdir Raupp, daqueles que apresentaram projetos considerados não relevantes, porque essa questão da relevância é relativa.
Algo pode não ser relevante no Estado de Rondônia
e ser relevante no Estado do Paraná, ou vice-versa.
Algo pode não ser relevante para um ﬁsioterapeuta,
mas pode ser relevante para um agricultor.
Enﬁm, essa questão da relevância é relativa, até
porque o Brasil é um país continente, com tradições
incríveis, com diferenças regionais impressionantes.
Muitos projetos não são relevantes, mas são necessários. E há aqueles que se constituem também em
manifestações próprias do Poder Legislativo, que se
constituem prática do Poder Legislativo: o voto de pesar,
o voto de louvor. Portanto, creio que não desmerece o
Parlamentar o fato de estar incluído entre Parlamentares que mais apresentaram projetos não levantes no
Congresso Nacional.
É evidente que nós excluímos dos projetos não
relevantes aqueles que podem ser projetos absolutamente desnecessários ou projetos estapafúrdios, mas
isso é exceção à regra. O que importa dizer é que a
Transparência Brasil mostra um relatório de atividades
de produção signiﬁcativa no Parlamento brasileiro.
Estou fazendo esta apreciação porque vi, pelo
menos no meu Estado, órgão de imprensa explorando apenas a questão da não relevância como se fosse
algo depreciativo para o Congresso Nacional.
Então, nesta fase em que se busca tanto desacreditar o Congresso Nacional, desgastar a instituição parlamentar, às vezes neste embalo, procura-se
apenas o detalhe negativo, evitando dar repercussão
àquilo que é extremamente positivo. Da minha parte,
louvo essa iniciativa da ONG Transparência Brasil.
Cumprimento os responsáveis por esse levantamento
e considero muito importante, inclusive como estímulo
para a atividade parlamentar.
E por falar em algo que, para uns, é relevante e,
para outros, pode não ser relevante, trago uma reivindicação pontual. Essa reivindicação e, portanto, este
pronunciamento, é relevante para os ﬁsioterapeutas
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do Brasil, e não é relevante, obviamente, para outras
categorias.
Eu recebo um abaixo-assinado da classe de ﬁsioterapeutas do Paraná, expondo os fatos que atingem
todos os integrantes da classe. No Brasil, são cerca
de 140 mil, portanto, não são poucos. É relevante esta
manifestação pelo menos para 140 mil proﬁssionais da
ﬁsioterapia. São autônomos, proﬁssionais celetistas,
já que existem as empresas de prestação de serviços
de ﬁsioterapia, enﬁm, todos vivem uma crise de certa
profundidade. Noventa por cento dos atendimentos realizados nessa área são efetivados por intermédio de
convênios com cooperativas e planos de saúde.
E esta é a questão: os proﬁssionais da saúde
ligados à proﬁssão de ﬁsioterapia, bem como empresários do setor, que são as clínicas, prestam serviços
aos clientes por intermédio de convênios que, há mais
de quinze anos, não são reajustados, nem mesmo a
correção monetária nas Tabelas de Repasse dos Valores. Portanto, estão há quinze anos sem reajuste.
Se fôssemos olhar, há quinze anos, se não me
falha a memória, o salário mínimo estava ao redor de
R$70,00. Quinze anos depois, eles estão sem nenhum
reajuste. Veja que o salário mínimo em 1º de janeiro
do ano que vem está programado para ser R$560,44.
É uma previsão na LDO, que aponta para o salário
mínimo, no próximo dia 1º de janeiro do ano que vem.
Então, veja, de R$70,00 para R$560,00.
Os proﬁssionais do setor de ﬁsioterapia trabalham sem qualquer reajuste mínimo nos repasses
dos atendimentos dos planos de saúde, portanto, há
mais de 15 anos.
Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho no
Paraná realiza ﬁscalização nas clínicas de ﬁsioterapia
com o intuito de regularizar a situação dos ﬁsioterapeutas autônomos parceiros, exigindo a realização de
contratos de trabalho vinculados à CLT.
O cenário se agrava. A efetivação dos proﬁssionais autônomos na condição de contratados celetistas,
uma conquista importante e legítima, vai gerar aumento dos encargos trabalhistas. A situação das clínicas
vai se agravar.
No Paraná, mais precisamente em Curitiba, são
cerca de três mil proﬁssionais, e já começaram as demissões – é a razão de estarmos na tribuna, no dia
de hoje, fazendo esta abordagem e anunciando que
vamos iniciar uma ação política, visando a contribuir
para a solução desse impasse.
A reposição dos valores de repasse de atendimento por parte dos planos de saúde é a única saída.
O valor defasado ao longo de 15 anos não pode ser
mantido congelado – 15 anos é demais, Senador Mão
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Santa! Não há como sobreviver, praticando-se preços
de 15 anos atrás.
É evidente que os custos são outros e que, portanto, a relação do custo do empreendimento com o
resultado produtivo do empreendimento resultante do
investimento feito proporciona essa enorme defasagem.
É urgente o acatamento por parte da Agência
Nacional de Saúde do rol de procedimentos de Fisioterapia recentemente editado pelo Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
É urgente que os planos de saúde e cooperativas adotem, nos repasses das consultas de ﬁsioterapia, valores não inferiores aos recomendados pela
tabela do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
Sem que essas providências sejam adotadas, a
classe não vai resistir. Os serviços que os ﬁsioterapeutas prestam à população do Paraná são necessários
e de qualidade.
Eu repito, são 140 mil proﬁssionais em todo o
País; só na capital do Paraná, cerca de três mil. Estamos, da tribuna, fazendo um apelo às autoridades
responsáveis. Gostaria que a Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde levasse ao Ministro da
Saúde as preocupações que estamos aqui manifestando, especialmente à Agência Nacional de Saúde,
para que receba lideranças representativas do setor,
para debater os problemas da classe, a ﬁm de que
se busque uma solução, para não se agravar a situação presente.
Certamente, desemprego. Obviamente as demissões ocorrerão se providências não forem adotadas.
Estamos vivendo um momento no País em que o emprego é precioso; a preservação do emprego deve ser
meta do Governo, preocupação maior principalmente
do Presidente da República.
Estamos abordando hoje uma questão pontual,
que diz respeito exclusivamente a uma categoria de
proﬁssionais importantes para a sociedade brasileira e queremos que o Governo preste atenção nesses fatos aqui relatados, para que busque encontrar
solução, a ﬁm de que um setor tão importante, que
diz respeito à saúde da população, não seja afetado
exatamente em função da omissão das autoridades
governamentais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Valdir Raupp.
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O Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos para usar a tribuna o Senador Valdir
Raupp. S. Exª é do PMDB do Estado de Rondônia, foi
Líder do nosso Partido e fez do PMDB um dos maiores Partidos do País, com vitórias retumbantes nas
últimas eleições.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Mão Santa, inicialmente quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento número mil, com
certeza mil pronunciamentos em defesa do Brasil – em
defesa do Piauí, em especial em defesa do Brasil.
Quero ainda registrar a presença do Vereador
Dárcio Kischener, de Espigão do Oeste, Rondônia,
que já foi Presidente da Câmara por algumas vezes e
que foi servidor do meu Governo como Presidente da
CPR, uma companhia de desenvolvimento do Estado
de Rondônia.
Sr. Presidente, quero também fazer outro registro, antes de iniciar o meu pronunciamento. Estive, por
duas vezes, recentemente, em alguns assentamentos
do Incra em Rondônia. Infelizmente, assentamentos
não muito bem-sucedidos, em que as pessoas estão
sofrendo com a falta de assistência técnica dos órgãos governamentais, tanto federal como estadual e
municipal, com problemas de saúde e de educação,
com terra não muito fértil. Esses assentamentos são
do Município de Porto Velho, Joana D’Arc I, II e III. Seriíssimos problemas.
Estive lá, recentemente, prometi voltar e voltei.
Antes de ontem, estive nesses assentamentos novamente, levando uma equipe do Incra, do Ibama, das
Secretarias Municipais de Porto Velho, do consórcio
que vai construir a usina do rio Madeira, a usina de
Santo Antônio, porque parte desses produtores vão
ser atingidos pela enchente. Então, é um clamor muito
grande, e espero que, daqui para frente, aquele povo
tão sofrido, que vivem tão próximos da capital do meu
Estado, possa ter uma assistência um pouco melhor
dos órgãos governamentais.
Quero dizer que eles podem contar comigo, tanto
eles quanto moradores de outros assentamentos no
Estado de Rondônia.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rondônia por ser um dos mais jovens Estados brasileiros
ainda sofre os efeitos do crescimento tardio do País
em direção ao norte.
Apesar disso, Rondônia tem demonstrado elevada
pujança, sendo o Estado que mais cresceu no Brasil
nos 25 primeiros anos de sua criação. A contrapartida
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desse dinamismo é ter-se tornado o Estado com maior
densidade populacional no Norte brasileiro e a terceira
população da região.
O balanço entre pujança, atratividade e problemas faz com que Rondônia apresente importantes
demandas sociais e de infraestrutura, por isso a importância das obras do Programa de Aceleração do
Crescimento no Estado.
O Programa de Aceleração do Crescimento dedica quase R$2 bilhões em obras de melhoria da infraestrutura em saneamento, abastecimento de água,
tratamento de esgotos e consolidação rodoviária no
meu Estado.
O objetivo das obras do PAC é fazer com que a
capital, Porto Velho, universalize o acesso ao saneamento básico e ao abastecimento de água e dote suas
ediﬁcações de coleta e tratamento de esgotos. Para
isso estão destinados quase R$800 milhões, só para
a capital de Rondônia.
Chegam tarde, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esses investimentos. Mas há um ditado que diz
“antes tarde do que nunca”. Acho que a hora chegou,
dados os investimentos que estão chegando em grande
volume para a construção das usinas do rio Madeira.
Graças a Deus, isso puxa esses investimentos do PAC
para o meu Estado, o Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, diante da importância estratégica
do Estado, o Governo Federal decidiu que o PAC também alcançará os importantes Municípios do interior
do Estado, como Ariquemes, Ji-Paraná e Jaru, aos
quais serão destinados mais de R$25 milhões para
saneamento, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.
Em breve, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Leomar Quintanilha, do Tocantins, outras cidades de Rondônia, como Rolim de Moura, Cerejeiras,
Guajará-Mirim, Pimenta Bueno e tantas outras também
receberão os investimentos necessários, do Programa
de Aceleração do Crescimento.
Recentemente o Governo Federal lançou o programa de um milhão de casas, Minha Casa, Minha
Vida, um programa importante, sem dúvida, que, além
de beneﬁciar a população carente, que precisa de uma
moradia, vai desenvolver o nosso País nesse momento
de crise mundial que assola tantos países do mundo.
Então, esses investimentos em infraestrutura, com
certeza, irão diminuir um pouco a crise no nosso País,
porque demandas por materiais de construção e por
mão-de-obra se estenderão por todo o País, em praticamente todas as cidades do nosso Brasil.
Só Porto Velho, Sr. Presidente, irá receber, desse
um milhão de casas, cinco mil casas. Parece pouco,
mas, somando a mais três mil casas que serão cons-
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truídas do complexo do Jirau, lá onde o consórcio de
energia sustentável está construindo a Usina Hidrelétrica de Jirau, já são oito mil casas, só no Município de
Porto Velho. Sem falar de outros conjuntos habitacionais que o Município de Porto Velho, a prefeitura municipal e a iniciativa privada estão construindo, nesse
momento, na nossa capital.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Eu
estava aguardando V. Exª. concluir o raciocínio para
lhe pedir permissão para dele compartilhar, porque V.
Exª. aborda uma questão que considero fundamental, que é a questão da moradia, que é a questão da
casa própria. Nós, que temos a honra de representar
aqui dois Estados da Região Norte, sabemos de que
forma acentuada é a diﬁculdade dos nossos concidadãos com relação à questão da moradia. A demanda
reprimida, seguramente, na Região Norte, é maior do
que a média nacional. E este programa, lançado pelo
Governo, que se propõe a construir um milhão de casas, parece ser um programa que seguramente vai
atender cerca de 14% da demanda reprimida. Veja,
Senador Raupp, a nossa demanda reprimida ainda
é muito grande, porque ainda não tínhamos tido no
Brasil um programa tão ousado, que se propusesse a
construir tantas moradias de uma só vez. É claro que
é um programa complexo, envolvendo outros entes da
Federação, inclusive a parte interessada. O Governo
Federal tem feito um esforço muito grande, reduzindo
impostos, quebrando uma série de barreiras, aportando uma parte de recursos na construção dessa moradia, para que esse programa, efetivamente, atenda a
uma necessidade premente da população brasileira.
E vai, seguramente, no seu Estado, no meu Estado,
em todos os Estados brasileiros, quiçá em todos os
Municípios brasileiros, satisfazer a milhares de irmãos
nossos que querem ter o direito e a oportunidade de
realizar o sonho da casa própria.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado pelo aparte. Tenho certeza de que o Estado de
Tocantins, que V. Exª. representa tão bem, deve ser
contemplado também com milhares de unidades habitacionais.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, além de
Porto Velho que eu falava, das oito mil casas que está
recebendo, o interior do Estado seguramente irá receber mais de três mil unidades desta. A informação
que me chega é a de que só Ji-Paraná vai construir
1.300 casas. Ariquemes, cidade governada pelo grande homem público, Confúcio Moura, Deputado Federal por três mandatos, hoje Prefeito reeleito, Prefeito
assim como nós fomos: V. Exª., da querida Parnaíba,
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do Piauí; eu, de Rolim de Moura, Rondônia; Confúcio
Moura foi reeleito na eleição do pleito passado com
72% dos votos, uma consagração do seu trabalho em
todas as áreas: na saúde, na educação, na agricultura,
nas estradas, na infraestrutura da cidade que tem feito,
está fechando quase toda a Cidade de Ariquemes com
asfalto, e, agora, ele foi o primeiro Prefeito do Brasil
a se cadastrar para construir mil casas na Cidade de
Ariquemes. Foi o primeiro Município que deu conta de
arrumar o terreno, o primeiro no Brasil de todo esse
Programa de um milhão de casas.
Da mesma forma, Sr. Presidente, como o Governo Federal tem investido em casas populares, em
saneamento, em rede de esgoto, em tantas outras
obras, falo aqui das estradas. As estradas no Estado
de Rondônia estão recebendo também um tratamento
especial. Neste momento, no ﬁnal das águas, algumas
BRs, estradas federais, apresentam algum estado de
deterioração. Mas isso é natural. Uma rodovia com mais
de 25 anos, em período de chuva, é lógico que surjam
alguns buracos e o trânsito ﬁque um tanto complicado, mas, em breve, a nossa BR-364 irá receber uma
restauração completa da divisa do Mato Grosso até a
divisa do Acre, uma obra que vai custar mais de R$300
milhões. São restaurações com asfalto usinado, com
terceira faixa nas subidas, com duplicação de pontes.
Já estamos, neste momento, duplicando, já pronta a
ponte de Candeias, a ponte de Ji-Paraná que termina
em outubro, uma ponte de mais de R$20 milhões. E
obras como esta estão se estendendo por todo o Estado de Rondônia.
Recentemente, a BR-429 entrou também no PAC,
Programa de Aceleração do Crescimento, com um investimento, também, de aproximadamente R$300 milhões nos seus primeiros 105 quilômetros, já em fase
inicial de obra, com algumas empresas se mobilizando
com os canteiros de obras.
Da mesma forma, a BR-425, que vai para Guajará-Mirim, vai receber também a restauração. E está
sendo executado o projeto executivo da ponte binacional que liga Guajará-Mirim à Bolívia, a cidade de
Guaiará-Mirim, e, futuramente, será um corredor de
exportação para o Pacíﬁco, para os portos do Chile,
o Porto de Arica.
A ponte da BR-319, que também será restaurada
pelo Ministério dos Transportes. Este é o grande sonho do Ministro Alfredo Nascimento, que é do Estado
do Amazonas, o de restaurar a BR-319, uma obra tão
importante que já teve um trânsito normal e regular,
de Porto Velho para Manaus – e isto não acontece há
mais de 10 anos porque a estrada se acabou. E agora, com a construção da ponte que liga Porto Velho a
Manaus, no rio Madeira e a restauração dessa BR,
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nós vamos restabelecer a ligação rodoviária de Porto Velho até Manaus, porque de Manaus já tem até a
Roraima e até a Venezuela. Então, seria um outro corredor saindo de Porto Velho, podendo ir até aos portos
da Venezuela. Futuramente, teremos três corredores:
um pelo Peru que é a rodovia do Pacíﬁco, outro pela
Venezuela e o outro que é a ponte de Guajará-Mirim,
a BR-425, também até o Chile.
Aos poucos, estamos integrando o norte do Brasil aos outros países porque, até então, ﬁcavam de
costas uns para os outros, cercado pela Cordilheira
dos Andes.
Então, aos poucos, nós vamos transpondo essas diﬁculdades e essas barreiras que aquela região
tinha com os outros países, com os países irmãos, os
países andinos.
Se fosse aqui falar, Sr. Presidente, de obras, de pontes, de rodovias, ﬁcaria aqui falando a tarde inteira.
Mas, Rondônia, no ﬁnal de 2011, quando todas
as obras estarão concluídas, estará em condições semelhantes aos melhores centros do País em matéria
de infraestrutura sanitária para seus habitantes.
O nosso povo, os que lá nasceram e os que, atraídos pelo potencial do Estado, lá se ﬁxaram, merece as
obras que se realizam desde o ano passado e é justo
o reconhecimento das necessidades da nossa gente
e a valorização do trabalho dos rondonienses.
Não bastassem essas importantes obras, o Governo Federal deu partida na construção das centrais
hidroelétricas do rio Madeira, as de Santo Antônio e
Jirau, cujos investimentos beiram os R$20 bilhões;
mais em torno de R$9 bilhões nas duas linhas de
transmissão que ligarão Rondônia ao centro industrial
do País, que é São Paulo, mais precisamente a cidade de Araraquara, que terá subestação distribuidora
da energia das usinas do rio Madeira. Obras que vão
empregar, Sr. Presidente, mais de 30 mil trabalhadores. Serão capacitados, em cada um desses consórcios, mais de 10 mil trabalhadores, fora aqueles que
chegam ou que já estão lá capacitados. Então, sem
dúvida, isso ﬁcará marcado na história do Estado de
Rondônia, esses empreendimentos. Esse é um dos
maiores investimentos em geração de energia de que
se tem notícia no mundo atual.
Srªs e Srs. Senadores, o esforço e a paciência
do povo rondoniense começam a ser recompensados.
Contudo, Sr. Presidente, os grandes projetos desenvolvimentistas que estão em curso no Estado terão
também suas consequências no crescimento populacional e, portanto, no agravamento das demandas por
mais infraestrutura e serviços.
Precisamos nos preocupar – o Governo Federal,
o Governo do Estado, os governos municipais – com
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mais infraestrutura de saúde, de segurança pública,
porque a violência pode aumentar com o aumento da
população no Estado de Rondônia.
Na área da saúde, recentemente recebemos a visita do Ministro Temporão, e ele garantiu investimentos
de mais de R$35 milhões para os hospitais de Rondônia, entre eles o término da construção de um hospital
regional, no centro do Estado, na cidade de Cacoal, há
algum tempo iniciado e ainda não concluído, e o Ministro assume o compromisso de liberar R$35 milhões
para concluir e equipar aquele hospital.
Pode até parecer um paradoxo, mas ele tem solução. Os problemas de Rondônia, com paciência, trabalho e continuidade nos investimentos no Estado pelo
Governo Federal e pela iniciativa privada, juntando-se
ao esforço do Governo do Estado e dos Municípios,
farão de Rondônia uma das unidades mais progressistas deste País.
Sr. Presidente, o PAC em Rondônia é uma realidade, uma realidade auspiciosa para todos. O norte
do Brasil começa a deixar de ser uma promessa para
o futuro e se torna uma realidade geradora de riquezas e trabalho.
O Estado de Rondônia, com a conclusão das
obras do PAC, disponibilizará para o Brasil enorme
fonte de energia, representando impulso em nosso
desenvolvimento, do porte que as usinas de Itaipu
ou Tucuruí representaram a seu tempo. Com isso, as
obras de infraestrutura que se realizam em Municípios
do interior e também na Capital servirão para dotar o
Estado de condições de acolher os brasileiros de outros
Estados que certamente serão atraídos pelas novas
possibilidades de trabalho e riqueza.
Srªs e Srs. Senadores, em Rondônia, o PAC é
uma realidade que não pode ser escamoteada. O povo
de nossa terra agradece, enquanto trabalha para o
seu sucesso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Essas são as palavras do Senador do PMDB, enaltecendo ações do Governo Federal no seu Estado.
Convidamos, como último orador inscrito, o nosso Senador Leomar Quintanilha. S. Exª é também do
PMDB e representa o Estado de Tocantins.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Brasília
comemora amanhã o seu 49º aniversário. Muito jovem
a nossa Capital. Goiano que sou de nascimento, tenho razões de sobra para ser feliz com Brasília. Goiás
foi um Estado muito generoso. Primeiro, cedeu uma
parte de seu território para abrigar o Distrito Federal,
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quando o extraordinário brasileiro, o grande Presidente
Juscelino Kubitschek, resolveu trazer para o Planalto
Central o centro decisório deste País, iniciativa esta
que foi de transcendental importância para o desenvolvimento de Goiás. Goiás reﬂoresceu. Talvez o maior
impulso na história de Goiás, no seu crescimento, no
seu desenvolvimento, foi exatamente a transferência
do poder central para Brasília. Então, pelo fato de o
Distrito Federal estar no território goiano, nós goianos
temos inúmeras razões para festejar Brasília.
Não fosse Brasília tudo o que é – esta cidade
cosmopolita, plural, heterogênea, simpática, agradável, bonita, cheia de verde e de espaços, de concepção arquitetônica moderníssima que encanta a tantos
quantos possam visitá-la, uma cidade que, tendo superado todas as expectativas de crescimento populacional, já hoje enfrenta os problemas das grandes
cidades, com a sua enorme densidade demográﬁca –,
Brasília tem este encanto de ter no seu seio o Brasil
inteiro. São piauienses, tocantinenses, goianos, cariocas, capixabas, brasileiros dos quatro quadrantes, de
todas as regiões, estão aqui presentes. Deram a sua
contribuição para a construção de Brasília, trouxeram
as suas inteligências, o seu trabalho, o seu suor e a
sua dedicação para a construção dessa Brasília de
caráter nacional.
Mas Brasília vai além. O mundo inteiro está aqui.
Por força da relação diplomática que o País mantém
com outras nações, os seus delegados, os seus embaixadores e cônsules trazem também as peculiaridades, as experiências, os conhecimentos dos diversos
países para dentro do Brasil, para dentro do Distrito
Federal, para a nossa Brasília. E isso faz de Brasília
esta cidade excepcional, esta cidade extraordinária,
que, para orgulho dos brasileiros, comemora amanhã
49 anos de idade.
Parabéns, então, a Brasília! Parabéns aos brasilienses! Parabéns aos brasileiros!
Brasília, Sr. Presidente, também traz uma contribuição muito grande ao meu Estado, o Estado do Tocantins, que é fronteiriço com Goiás, porque dele se
desmembrou também, e tem uma relação estreita com
Brasília, inclusive nos seus interesses econômicos.
A natureza dadivosa fez com que o rio Tocantins nascesse aqui no Planalto Central, mas que percorresse em direção ao Norte, atravessando Goiás,
atravessando o Tocantins, servindo ao Maranhão, ao
Pará, para desaguar lá no Norte, já na foz do rio que
deságua em Belém. E o uso múltiplo das águas revela
este interesse comum que tem o Distrito Federal com
o Tocantins. Tanto assim que temos uma usina hidrelétrica muito importante no Tocantins, da qual o Distrito
Federal é sócio. O Distrito Federal tem uma parcela de
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investimento na geração daquela energia. A usina hoje
gera energia para o Tocantins, para o Distrito Federal
e para outras regiões do País.
Então, nós temos razões de sobra para comemorar aqui, com todos os brasileiros, mais este aniversário de Brasília.
Portanto, não poderia deixar, Sr. Presidente – ainda que no ﬁnal do expediente desta tarde de 20 de abril
–, de registrar a nossa alegria, a nossa satisfação, pela
comemoração de mais um aniversário de Brasília.
Outro ponto que gostaria de abordar, Sr. Presidente, é que acabo de retornar da Região Norte do
Estado do Tocantins, de uma região muito conhecida
como Bico do Papagaio. Temos ali uma concentração
de cerca de 25 Municípios, cujos Prefeitos, reunidos,
debateram e discutiram este momento delicado, este
momento de muita diﬁculdade que as Prefeituras estão enfrentando.
O Prefeito Rocha Miranda, daquela importante
cidade de Araguatins, e os demais Prefeitos buscam
alternativas e soluções para vencer essas diﬁculdades,
esses desaﬁos. A população, a cada dia que passa, cobra mais das Prefeituras, cobra mais de seus Prefeitos.
E com razão! É o ente federativo com quem o cidadão
convive mais estreitamente. Falo das Prefeituras. As
Prefeituras já vinham com diﬁculdades, já vinham enfrentando diﬁculdades nas suas receitas, diﬁculdades
que se agravaram agora com a afetação dessa crise
gerada em outros países, nos países mais ricos. Isso
acabou produzindo um efeito nefasto, extremamente
prejudicial com redução das receitas dos Municípios,
o que impôs aos prefeitos uma diﬁculdade muito maior
para atender às demandas dos seus munícipes.
Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que estou
concluindo um estudo, juntamente coma Consultoria
Legislativa desta Casa, acompanhando as ações que
são desenvolvidas, inclusive, por parte do Governo
Federal para diminuir o sofrimento e as diﬁculdades,
sobretudo de natureza ﬁnanceira dos Municípios. E
talvez o estudo que nós estamos concluindo seja uma
solução mais duradoura e mais deﬁnitiva. É um estudo
que prevê a recomposição do Fundo de Participação,
ampliando, assim, a possibilidade de transferência de
receitas mais expressivas para os Municípios que dependem de recursos para funcionar. A cada ano foram
aumentando os compromissos das Prefeituras sem
que o necessário repasse da receita compensatória
fosse efetivado.
Eu lembro um dos casos. Há bem pouco tempo
atrás, o Brasil inteiro usava um sistema de educação
que procurava levar o ensino ao aluno onde ele estava. E aí nós tínhamos muitas escolas rurais de baixa
qualidade, de pouco aproveitamento, quando uma ideia
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interessante fez com que em muitos Municípios houvesse uma concentração dessa educação na sua sede.
Passaram, então, as Prefeituras a buscar os alunos e
trazê-los para a sua sede. Buscavam os alunos em regiões diferentes, com faixa etária diferente, com nível
de conhecimento diferente, e, nas cidades, sim, havia
a distribuição adequada, com professores de qualidade. Com isso, o Brasil avançou, melhorou bastante o
nível de qualiﬁcação das pessoas, das nossas crianças,
mas houve um consequente aumento das despesas
das Prefeituras que tiveram que arcar, basicamente,
ainda que tenham a participação do Governo Federal,
com todo o custo do transporte dessas crianças para
a sede dos Municípios.
Esse é apenas um dos inúmeros compromissos
que foram transferidos para os Municípios, sem que as
receitas também houvessem sofrido uma ampliação.
Recordo-me agora, recentemente, de dez a quinze anos
para cá, que o número de assentamentos de famílias
aumentou de forma bastante expressiva nos diversos
Municípios. Ocorre que, em nenhum caso, mesmo
quando o Incra ia assentar 50, 100, 200 famílias num
Município, perguntava-se ao Prefeito se no seu orçamento havia os recursos necessários para atender
aquela ampliação de despesa, já que o assentado, na
hora que era colocado na área, corria atrás do Prefeito, querendo moradia, querendo atendimento para
educação dos seus ﬁlhos, querendo atendimento para
a saúde dos seus ﬁlhos, querendo transporte coletivo, iluminação pública, querendo os serviços básicos
que qualquer população tem. E as Prefeituras sem ter
nenhum recurso.
Conheci, Senador Mão Santa, Prefeituras pequenas que tinham patrulha mecanizada, que cuidavam
das suas estradas vicinais. Hoje, no meu Estado, é
rara a Prefeitura que pode ter um trator e uma patrol.
Fica com diﬁculdade enorme de consertar as estradas
para atender as demandas municipais.
Então, é preciso que nós possamos rever essa
situação e refazer essa redistribuição das receitas municipais, ampliando essa receitas até que os Municípios
possam se livrar da dependência tão acentuada e tão
forte do Fundo de Participação. E que nós passamos,
quem sabe num futuro não tão remoto, rever o pacto
federativo, redeﬁnindo as funções dos entes federados
– a União, os Estados e os Municípios.
Espero que, com essa proposta e com o apoio
dos Prefeitos, possamos ampliar essas receitas de
modo a que os Prefeitos possam atender melhor à
demanda de seus Municípios.
Era o que eu gostaria de registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Este foi o pronunciamento brilhante do nosso Senador
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Leomar Quintanilha, que, quando homenageia Brasília,
eu aproveito para complementar, mostrando a vaidade
de sermos piauienses.
Brasília existe, mas existe porque teve uma inspiração. Sabemos que era uma inspiração desde a
primeira Constituição brasileira – e havia um quadrinho quando nós estudamos, Leomar. Mas quem teve
coragem de fazer a primeira capital planejada neste
Brasil fomos nós, os piauienses. A capital do Estado
era Oeiras, mas um governante, o Sr. José Antônio
Saraiva, um baiano, mudou a capital de Oeiras e fez
uma cidade mesopotâmica, que é Teresina. Ela foi a
primeira. Depois, veio Goiânia, que é planejada; depois, Aracaju, em Sergipe; depois, veio Belo Horizonte, com pouco mais de cem anos. Teresina foi fundada
em 1852; tem 158 anos. E ainda temos Palmas, que
V. Exª ajudou a construir com muito entusiasmo. Mas,
então, se Brasília existe, o homem foi Juscelino, mas
o povo que antecipou, no Estado brasileiro, esta realidade de criar uma capital planejada foi o povo do
Piauí, criando Teresina.
E mais: fomos também, além dessa inspiração, à
ação. Somos a segunda colônia de brasileiros a construir e vir morar em Brasília. Somos 300 mil – e entre
as brasileiras está sua esposa.
Eu pediria, por favor, a V. Exª para presidir, para
que eu possa terminar, fazendo um apelo ao Governo
do Estado do Piauí.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB
– TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mão
Santa, do nosso querido e ilustre Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Leomar Quintanilha, eu queria mostrar a realidade,
um esforço muito grande do Piauí, que outros ﬁzeram, e eu ﬁz.
Não tenho nada contra o Luiz Inácio. Acho que ele
é vítima, Leomar. Os aloprados do seu partido no Piauí
foram uma desgraça. Ô Leomar Quintanilha, V. Exª, que
foi um homem de vida de bancário, que compreende
os números, sabe que não adianta. A Fundação Getúlio Vargas lançou agora um estudo sério – a Fundação
Getúlio Vargas é a Harvard do Brasil. Os técnicos foram
ver o desenvolvimento de todos os Estados. Leomar
Quintanilha, o Piauí... E o pior é que há jornais lá que
têm medo de noticiar e mascaram. Está na nossa cultura: quando damos nota, o nosso subconsciente já sabe
que devemos dá-la de 1 a 10. É de 1 a 10. Foi assim
que estudamos, a nossa geração. Quando tirávamos
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menos de 5, de 4, estávamos no pau, éramos reprovados. Pois lá, a classiﬁcação deles não é de 1 a 10. É de
1 a 100. O Piauí tirou 11, mas equivale a 1,1. É a maior
vergonha da história de desenvolvimento, porque eles
têm até medo de botar 1,1 e botam 11. A escala é de
zero a 100. Foi vergonhoso! O governador, eu não sei
onde ele está, porque isso é uma vergonha. Eu não sei
como ele ainda resiste em viver depois dessa vergonha.
É como se tirasse 1,1. Vocês se lembram, vocês que
estudaram? Foi 1,1 o desenvolvimento do Piauí.
Essa classiﬁcação da Fundação Getúlio Vargas
começa com São Paulo, 99, e ai vai baixando, 98 Rio
de Janeiro, Brasília...
Senador Leomar Quintanilha, quando governei o
Piauí, passei todos os índices do Maranhão. Nenhum,
nenhum, nenhum o Maranhão estava na nossa frente.
Nenhum! Em todos: ensino universitário, todos. Nós
botamos o Piauí na era dos transplantes. Superamos
todos os índices: econômico, pecuária, cultura, produção. O Maranhão perdeu em todos.
E nós ganhávamos, no nosso governo, de muitos
índices da Paraíba, de Sergipe, de Natal e de Alagoas.
Agora, o Piauí ﬁcou na rabada mesmo, 1.1. Por quê?
Sempre digo que a ignorância é audaciosa. O Luiz
Inácio não tem culpa nenhuma, não tem nada com
isso, ele manda é dinheiro. Agora, esses aloprados
do PT... Lá em São Paulo dizem que matam, roubam
e mentem. No Piauí eles ainda não mataram – e vou
ser franco – eles ainda não mataram não, mas roubar
e mentir, nós tiramos em primeiro lugar. Nunca vi um
descaramento tão grande: mentir tanto. O Governador
disse que ia fazer cinco hidrelétricas.
O Luiz Inácio deve ter muita vergonha. Ele não tem
culpa, porque o Governador diz e os jornais botam. Cinco! Chegou um blog agora, porque os jornais, governo,
independência econômica não botam, mas tem um blog
– e esse negócio de blog é bom – de Batalha, e o cara
botou “Sr. Mentira”, Governador. Cinco hidrelétricas, dois
aeroportos internacionais, ferrovia, uma ponte.
Há oito anos que eles patinam no mesmo rio, e
eu ﬁz uma ponte em 87 dias, com homens do Piauí,
construtora do Piauí, engenheiro do Piauí, Lourival
Parente, dinheiro do Piauí...
Mas por que caímos nessa esparrela? Olha, uma
vez eu disse e volto a dizer: votar no PT... Tem três coisas que só fazemos uma vez na vida: nascer, morrer
e votar no PT. Eu votei. Olha, mas se arrependimento
matasse, eu estava morto. O desenvolvimento do Piauí
foi 1.1, o lanterna, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas.
Eu quero, o jornal vai crescer sem falsear, sem
arrodeios, sem conversa ﬁada... Falsear as coisas... É
melhor omitir total, porque teve um que patinou... Mas
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no Estado não tem nada disso, o Piauí nunca esteve
tão ruim, nunca esteve tão desgraçado como agora.
Essa é a verdade
E não foi 12 não, porque aí confunde a população.
Tem que explicar, a classiﬁcação da Fundação Getúlio
é de zero a cem. São Paulo, Brasília, era tudo 99, 98,
e aí vai baixando. Tirou mesmo foi onze, mas equivale
a 1.1 na escala normal do nosso ensino.
Mas por quê? Venhamos e convenhamos.
Esse jornal é um jornal, graças a Deus tem um
cabra rico lá – Damásio –, ele vive na China, buscando peça de moto, peça de coisa, e ele faz isso aqui, o
ﬁlho dele gosta, é um bom escritor. Então, ele solta as
verdades. E tem um jornalista aqui, o Zózimo Tavares,
que é muito competente, é o editor dele. Taxas do Detran do Piauí são as mais altas do País.
Leomar Quintanilha, V. Exª sabe o que é dinheiro, viu muito dinheiro, foi bancário por muito tempo,
viu o que é desenvolvimento. Então, são desgraças
como essa.
Outro dia recebi correspondência que dizia que
sete fábricas de cachaça faliram no Piauí. Cachaça!
Minas não tem? O Piauí tem a vocação para a cana.
O Norte é muito acessível para a produção de cana.
Sete!
Uma indústria de álcool e açúcar em diﬁculdades,
porque o ICMS do Piauí foi aumentado para 25% da
indústria de álcool e açúcar, que tem a União.
O José Serra, com a sua visão de futuro, baixou
o ICMS para 12,5%. Eu não botaria mais... Eu aqui,
apaixonado pelo Piauí, não colocaria uma indústria
no Piauí. Lá o ICMS é de 25%. Em São Paulo, 12,5%.
E assim vai...
E agora aqui: “Taxas do Detran do Piauí...” Diário do Povo, Damásio. Esse é um empresário, é difícil. Agora, são os blogs é que estão acabando, porque
mentiu e os blogs puff!
Vamos analisar isto: Taxas do Detran são as mais
altas do Piauí.
A ignorância é audaciosa. Agora, isso não tem
nada a ver com o Luiz Inácio. Não tem. Parece que os
aloprados se concentraram lá.
“As taxas cobradas pelo Detran do Piauí são as
mais altas do País. Aqui os custos para a primeira habilitação não saem por menos de R$157,14. Em Minas
Gerais, o mesmo serviço custa R$40,70”.
Atentai bem! Há bacuraus e aloprados que aí
estão. Lá no Piauí, a habilitação sai por R$157,14; em
Minas Gerais, R$40,70; em Brasília, R$112,00; em São
Paulo, R$26,15. Aí, vamos lá para dentro.
As taxas do Detran do Piauí são as mais altas.
As taxas cobradas pelos serviços do Detran do Piauí
são as mais altas do País. A direção do órgão diz que
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quem estipula o preço é a Secretaria de Fazenda. Olha
a desculpa. A Secretaria de Fazenda é dos aloprados;
é aloprado comendo aloprado.
Agora, pensa que isso é uma repercussão... Por
isso que o Piauí se lascou, por isso que tiramos 1.1
ou 11, como queira. Mas ﬁcamos em último, na lanterninha, e não vamos sair não, só quando mudar o
governo. Já, já, já, já. Não pode ﬁcar pior do que está.
Nunca vi um negócio desses.
Mas pensa que é só isso? Atentai bem! Senador
Leomar Quintanilha, as revendas de moto, as Hondas,
as Yamahas, essas novas que estão no Piauí – o Piauí
atravessou o rio cheio de pontes; este governo não fez
nenhuma, têm quatro paradas, mas nós conseguimos e
outros ﬁzeram – estão todas indo para o Maranhão.
Lá de Parnaíba, Araioses, Tutóia, porque o custo
de emplacar, de multa, de tudo, enﬁm, é mais barato.
Então, está tudo indo para Timon, está tudo indo para
Brejo, para aquela região. As grandes ﬁrmas que comercializam transporte, principalmente de moto, estão todas
se transferindo para o Estado do Maranhão. E eu digo
isso porque moro na região, mas deve estar ocorrendo
o mesmo para o Ceará – eu acho que também está
indo para o Estado de V. Exª, que tem uma pequena
fronteira com Tocantins, para o lado da Bahia.
Então, as ﬁrmas estão saindo. Estamos comprando nas ﬁliais dos Estados vizinhos. Cíntia Lucas,
editora da cidade, desse jornal Diário do Povo, de
domingo:
As taxas cobradas pelo Detran do Piauí
são as mais altas do País. Para se ter uma
idéia, no Piauí, os custos para a primeira habilitação não saem por menos de R$157,14. Em
Minas Gerais, o mesmo serviço custa R$40,70.
Em Brasília, custa R$112,00. Em São Paulo,
custa R$26,15.
Em São Paulo, é quase seis vezes mais
barato. Isso é um absurdo. Mas a diferença
dos preços não para por aí. No Rio Grande
do Sul, a estada do veículo no depósito do
órgão custa R$5,40 por dia; no Piauí, custa
R$7. Quer dizer, até o hotel, o motel deles tem
a diária mais cara.
Lá no Rio Grande do Sul é R$5,40; no
Piauí, é R$7,00.
O alto valor da taxa cobrada pelo depósito do Detran do Piauí somado a multas e
outros encargos fazem com que milhares de
motoristas abandonem seus veículos no pátio
do órgão. Para tentar contornar o problema, a
Direção tem feito leilões (...)
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Aí é que é a corrupção que eles denunciam. Os
leilões são ligeiros, ninguém vê. Eles prendem o veículo, o cara não pode pagar, aí é só para aloprado companheiro. Você pega uma moto, está com diﬁculdade,
com essas taxas absurdas, alopradas, roubadas, aí eles
fazem o leilão, mas só quem sabe são eles mesmos.
Aí é companheiro montado, aloprado. Os leilões são
imorais, não são divulgados. Multam, o cidadão não
pode pagar, demora, devido às diﬁculdades. É isso.
Diz-se que o Luiz Inácio está bem. Está, mas o
Partido dele está uma desgraça! Está todo mundo: afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse cálice!
A emissão do Certiﬁcado de Registro do Veículo,
no Piauí, custa R$126,10. Para ter o mesmo documento
em Brasília, o motorista paga R$76,50.
Está vendo, Leomar Quintanilha? Em Brasília, que
é tida como uma capital de custo alto, o Certiﬁcado de
Registro de Veículo – CRV custa R$76,50, enquanto,
no Piauí, é R$126,10.
Em São Paulo é R$122,05. No Rio de
Janeiro, a mesma taxa custa R$81,92. Além
dessas, outras taxas mostram a grande diferença de preços das taxas cobradas no Piauí
em relação aos outros Estados do País.
A Direção do Detran no Piauí aﬁrma que
não é responsável pelo valor estipulado no
pagamento das taxas.
Os valores são calculados pela Secretaria de
Fazenda estadual e depois repassados ao órgão que
faz a cobrança.
Ora, a Secretaria de Fazenda, quer dizer, é aloprado colocando a culpa em aloprado. E essa é a desgraça. É por isso que está nesta situação.
E todas as taxas já sofreram reajustes. A grande
jornalista, Cíntia Lucas, diz que aumentaram agora. “No
Piauí, o reajuste foi de 9,3%” – e ainda aumentaram.
Então, é isto: 1,1 – último lugar, o lanterninha.
Então, nós lamentamos isso. Eu acho que era
uma boa coisa, mas não deu certo. Não deu e não deu.
O resto é só conversa ﬁada, é mentira, é só dizendo
que vai chegar dinheiro – é só mentira, mentira, mentira. Pensam que governar é mentir, que o povo ainda
aceita uma comunicação como nos anos de Hitler, em
que o seu chefe da comunicação, Joseph Goebbels,
dizia: “Repitam uma mentira por várias vezes que ela
se torna verdade”.
Então, o Governo do Estado do Piauí é campeão
em mentira, de tal maneira que um jornalista lá de Barras, num blog, colocou o aposto, com muita coragem,
com muita ﬁrmeza, com dignidade, chamou o Governador de Sr. Mentira.
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Ele faz as perguntas: “Cadê as cinco hidrelétricas? Cadê os dois aeroportos internacionais? Cadê
a ferrovia, o hospital universitário, a ponte da Amizade, e tudo?
Mas a verdade está aqui e nós agradecemos.
Ainda tem um jornal independente, forte. E é como o
Padre Antônio Vieira diz: “Um bem sempre acompanhado de outro bem e o mal é outro...” Não é só isto,
dos aumentos. Os aloprados estão tomando motos.
Eles multam, multam. As multas são as mais altas, o
cara não pode pagar pela permanência, pois cobram
uma taxa que parece hotel cinco estrelas. Aí inviabiliza. Eles fazem leilão para eles mesmos, saem com
um preço vil.
Então, é essa a corrupção. Ô, Luiz Inácio, nós
viemos denunciá-la. V. Exª já sabe aquilo que queremos repetir. O General do México, que foi presidente,
na porta do Palácio, disse o seguinte: eu preﬁro um
adversário que me leve a verdade a um aliado aloprado
que me traga mentira e, com isso, faça sofrer o povo,
que tenho de considerar.
Então, essas são as nossas palavras a Sua Excelência, o Presidente da República, que, não sei, acho
que devia tentar pelo menos ouvir esse governador
que diz que é coligado, aliado, para ver se nós saímos
daquele humilhante 1,1, o menor índice de desenvolvimento da história política do Estado do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB
– TO) – Acabamos de ouvir o Senador Mão Santa, representante do PMDB do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB
– TO) – O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso
à Mesa, que será publicado na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e § 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, quando a crise no mercado imobiliário
norte-americano deu os sinais iniciais de que não seria apenas um problema restrito aos Estados Unidos,
mas desencadearia um terremoto de proporções globais, o Espírito Santo foi o primeiro Estado brasileiro
a anunciar medidas para proteger sua economia. Na
época, foi instituído um controle rígido das despesas
e elaborado um programa de redução de gastos. Na
visão do Governador Paulo Hartung, exposta no ﬁnal do
ano passado, era preciso “atravessar o mar da crise de
forma organizada, mantendo-se preparado para ir atrás
das oportunidades quando a turbulência passar”.
Na semana passada, ao divulgar o Planejamento
Estratégico do Estado para 2009, o Governador pode
apresentar os frutos dessa visão de longo prazo. Apesar
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da crise mundial, o governo estadual investirá este ano
R$1 bilhão em ações que darão prioridade à saúde,
educação, segurança pública e infraestrutura.
Trata-se de um crescimento de 18% em relação
ao ano passado, mais R$210 milhões, acréscimo possível graças à poupança que o governo fez ao longo
de 2008. Foi um ano em que, com dois objetivos em
mente – manter as contas em dia e os projetos prioritários em execução –, a administração estadual conseguiu o feito inédito de economizar no início da crise,
para garantir uma intervenção de impacto quando ela
chegasse ao auge.
Assim, a prudência, o planejamento e a organização permitirão que o Estado faça esse investimento
recorde em obras e projetos, gerando mais de 23 mil
empregos. Destes, 20 mil serão no setor privado, em
empresas a serem contratadas para a execução de
obras públicas e também em novos negócios gerados
pelo estímulo ao desenvolvimento. Além disso, estão
previstas mais 3 mil e 100 vagas em concursos a serem
realizados nas áreas de educação e segurança.
Gastos feitos pelo setor público não podem, é
claro, ocupar o lugar que cabe ao investimento privado. O que eles fazem é criar oportunidades e atrativos
para que os empreendedores coloquem projetos em
prática, dinamizando a economia. O pacote anunciado pelo Governador, segundo estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, deve aumentar em 1,25 ponto
percentual o crescimento do Produto Interno Bruto
do Estado.
A disposição do governo estadual de impulsionar o crescimento do Estado pode ser medida pelo
volume de recursos investidos desde 2003: naquele
ano, foram R$110 milhões; em 2007, já eram R$758
milhões. Agora, R$1 bilhão. Esse crescimento só se
tornou viável com o saneamento das ﬁnanças e com
a racionalização do emprego do dinheiro disponível,
resultante desse saneamento.
Um exemplo dessa racionalização, no Planejamento Estratégico de 2009, é a atenção que mereceram os pequenos empresários, por meio do programa
Nossocrédito, desenvolvido pelo Bandes, o Banco
de Desenvolvimento do Espírito Santo. As pequenas empresas, como todos sabem, desempenham
papel importante, diria até mesmo vital, na geração
de empregos e de renda em todo o País. O objetivo
é praticamente dobrar a movimentação do crédito.
Em 2008, foram aprovadas quase 8.600 operações,
movimentando R$26,8 milhões. Este ano, a meta é
movimentar R$50 milhões em créditos que começam
por R$200,00, com um teto que deve ser ampliado de
R$5 mil para R$7,5 mil.
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Na área da agricultura familiar, o Pronaf capixaba
será expandido para mais 20 municípios, em convênios
com as prefeituras. Desde a sua criação, em 2005, ele
já liberou, em média, R$3 milhões por ano. O objetivo
é atender as regiões mais necessitadas, com menor
Índice de Desenvolvimento Humano, como Norte, Noroeste e Vale do Itabapoana.
O setor agrícola foi contemplado ainda com a
eletriﬁcação rural de mais 7 mil domicílios e a construção de 500 casas populares para pequenos produtores rurais. No total, as zonas rurais e a população
de baixa renda do Interior do Estado receberão 3 mil
e 500 moradias de graça pelo programa Nossa Casa
do governo do Estado.
Na área educacional, serão construídas, reformadas ou ampliadas 92 escolas estaduais. O Plano dá
ênfase à educação proﬁssionalizante, tão necessária
em nosso país, com a abertura de 1.500 novas vagas
no programa de bolsas da Secretaria de Educação.
Além disso, estabelece uma meta de ultrapassar 15 mil
vagas em cursos proﬁssionalizantes, até o ﬁnal do ano.
No setor de saúde, está prevista a construção de mais
42 unidades de atenção básica, e também a conclusão
do Hospital Central de Vitória, entre outras obras.
Enﬁm, o maior investimento público da história
do Espírito Santo, num momento em que o pessimismo predomina, em que tudo parece conspirar para
que prevaleçam a estagnação e a inércia – esse volume de recursos é uma injeção de ânimo que garante
o prosseguimento da trajetória de progresso de um
Estado com presença cada vez mais signiﬁcativa no
cenário nacional.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB
– TO) – 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 quarta-feira, dia 22, às 14
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 449, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 2, de 2009, que altera a legislação tributária federal relativa ao
parcelamento ordinário de débitos tributários;
concede remissão nos casos em que especiﬁca; institui regime tributário de transição,
alterando o Decreto nº 70.235, de 6 de março
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de 1972, as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.218,
de 29 de agosto de 1991, 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.469, de 10 de julho de 1997,
9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426,
de 24 de abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.522, de 19 de julho de 2002,
10.887, de 18 de junho de 2004, e 6.404, de
15 de dezembro de 1976, o Decreto-Lei nº
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e as Leis
nºs 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.925,
de 23 de julho de 2004, 10. 637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de maio de 2005,
11.775, de 17 de setembro de 2008, 10.260,
de 12 de julho de 2001, 9.873 de 23 de novembro de 1999, e 11. 171, de 2 de setembro
de 2005, revogando dispositivos das Leis nºs
8.383, de 30 de dezembro de 1991, e 8.620,
de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, das Leis nºs
10.190, de 14 de fevereiro de 2001, 9.718, de
27 de novembro de 1998, e 6.938, de 31 de
agosto de 1981, e, a partir da instalação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
os Decretos nºs 83.304, de 28 de março de
1979, e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o art.
112 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 449, de 2008).
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de:
28.02.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 13.05.2009
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 3, de 2009, que autoriza
a União a participar de Fundo de Garantia a
Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE;
altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6
de novembro de 2008; dispõe sobre a utilização do excesso de arrecadação e do superávit
ﬁnanceiro das fontes de recursos existentes
no Tesouro Nacional; altera o art. 1º da Lei nº
10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e autoriza
a União a repassar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
recursos captados junto ao Banco Internacio-
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nal para a Reconstrução e o Desenvolvimento
– BIRD (proveniente da Medida Provisória nº
450, de 2008).
Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de:
6.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 19.05.2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 451, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2009, que altera a
legislação tributária federal e dá outras providências (altera a tabela progressiva do Imposto
de Renda; concede subvenção econômica às
micro e pequenas empresas e empresas de
aquicultura e pesca de Santa Catarina; indenização por invalidez) (proveniente da Medida
Provisória nº 451, de 2008).
Relator revisor: Senador Marconi Perillo
(Sobrestando a pauta a partir de:
12.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 25.05.2009
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 15, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 369, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 15, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer nº 195, de 2009,
Relator: Senador Inácio Arruda), que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até oitenta e três
milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares
dos Estados Unidos da América, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do
“Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – PROESF II”.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, tendo como primeiro
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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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em segundo 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 sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 2005 (nº 45/1999, 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 de Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
8
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 95, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
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9
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 de 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 93, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
10
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela Casa),
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 – Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem conter
informações ao consumidor).
Parecer favorável, sob nº 165-A, de 2009,
da Comissão de Constitução, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 1999
Discussão, em turno único, da Emenda
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
245, de 1999 (nº 3.469/2000, naquela Casa),
de autoria da Senadora Emília Fernandes, que
acrescenta artigos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer mecanismos
para a veiculação de mensagens educativas
de trânsito, nas modalidades de propaganda
que especiﬁca, em caráter suplementar às
campanhas previstas nos arts. 75 e 77.
Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
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12
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2000
Discussão, em turno único, da Emenda
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
23, de 2000 (nº 4.623/2001, naquela Casa),
de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências, estabelecendo critérios de transparência para a exploração de
concessões públicas.
Parecer nº 778, de 2008, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Demóstenes Torres, favorável, com
adequação redacional.
13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa),
do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre
a emissão de declaração de quitação anual de
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras
de serviços públicos e privados.
Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2005 (nº 1.165/99,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, estabelecendo a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos oferecerem ao consumidor e ao
usuário datas opcionais para o vencimento de
seus débitos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24
de março de 1999.
Pareceres sob nºs 849 e 850, de 2008,
das Comissões
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flexa Ribeiro, favoráve, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece; e
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da emenda substitutiva da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Gomes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao
ensino da arte (determina a obrigtoriedade do
ensino da arte e da cultura nos diversos níveis
de educação básica).
Parecer sob nº 92, de 2008, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável com a
Emenda nº 1-CE, que oferece.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007,
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto),
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a divulgação dos autos de infração e a cobrança de multas após a
transferência de propriedade do veículo.
Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
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18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007,
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rollemberg), que estende os incentivos especiais
de que trata o parágrafo único do art. 103 da
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao produtor rural que adotar técnicas de integração
entre lavoura e pecuária.
Parecer sob nº 963, de 2008, da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Gilbero Goellner, favorável, com a Emenda
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007,
na Casa de origem, do Deputado Rogério
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil
(participação do defensor público na lavratura
de escrituras públicas).
Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que cria a Semana de Educação para a Vida,
nas escolas públicas de todo o País, e dá outras providências.
Parecer sob nº 65, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Neuto de Conto, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Parecer favorável, sob nº 67, de 2009, da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.
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22
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.
23
REQUERIMENTO Nº 411, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 411, de 2009, do Senador Sérgio
Guerra, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 65, de 2005, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle. (denominação de medicamentos
em prescrições médicas e odontológicas) solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 65, de 2005, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle. (denominação de medicamentos em prescrições
médicas e odontológicas)
24
REQUERIMENTO Nº 412, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 412, de 2009, do Senador Sérgio Guerra, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 65, de 2005, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte. (denominação de medicamentos em
prescrições médicas e odontológicas).
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB
– TO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 16
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
- vago* (1)
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

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**

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

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

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

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

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

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

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

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

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

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

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

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

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

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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

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

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

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011 **: Período 2007/2015
1. Em 17.04.2009, a Senadora Roseana Sarney deixou de exercer o mandato de Senadora representando o Estado do Maranhão.

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE) (8)

(8)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 01/07/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(14)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

(11)

Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Fátima Cleide (PT-RO)

(13)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)
João Pedro (PT-AM)

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)
2. Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

(3,6)

(2,12,17)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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PDT
Jefferson Praia (AM)

(16)

PDT/PSOL

(10)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
3. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
11. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
12. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
13. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
14. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
17. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514
Fax: 3311-1176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008
Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim (PT-RS)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB-SE)

1.

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares
RELATOR: Senador Gerson Camata

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/04/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511
Fax: 3311-1176
E-mail: ems@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal.
(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)
Número de membros: 9
COORDENADOR: Hamilton Carvalhido
RELATOR-GERAL: Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009
Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS
Antonio Corrêa
Antonio Magalhães Gomes Filho
Eugenio Pacelli de Oliveira
Fabiano Augusto Martins Silveira
Félix Valois Coelho Júnior
Hamilton Carvalhido
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Sandro Torres Avelar
Tito Souza do Amaral

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL
EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento".
(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Jayme Campos (DEM)

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador João Pedro (PT)

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA - TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA - IDENTIFICAR DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)
3.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(38)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(36)

2. Renato Casagrande (PSB)

(30)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

4. Ideli Salvatti (PT)
(40)

Marcelo Crivella (PRB)
Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(33)

(11,35)

3. João Pedro (PT)

(41)

(39)
(34,72)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)
6. Expedito Júnior (PR)

(29)

(32)

(37)

7. João Ribeiro (PR)

(4,28)

(31)

Maioria ( PMDB, PP )
(60,66)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(58,61)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(67,71)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

(59,64)

(55)

Valdir Raupp (PMDB)

(62,65)

1. Romero Jucá (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,54,56)

(57,69)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,53,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,63)

7. VAGO

(68)

(1,63)

(68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(48)

Eliseu Resende (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
(44)

Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(46)

1. Gilberto Goellner (DEM)
(18,46)

(50)

(14,16,43)

2. Demóstenes Torres (DEM)
3. Heráclito Fortes (DEM)

(49)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(46)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

(13,47)

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(23)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(45)
(5,51)
(26)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,22,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(24)

(17,42)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(52)

(52)
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PDT
Osmar Dias

(20)

1. Jefferson Praia

(10,21)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
34. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
39. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
43. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
44. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
60. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
61. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
68. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PR)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)
VAGO

1. Mão Santa (PMDB)

(4)

2. Renato Casagrande (PSB)

(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

PDT PSDB PMDB
Cícero Lucena (PSDB)

(8)
(1)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

VAGO

2. Ideli Salvatti (PT)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1.

Neuto De Conto (PMDB)

2.

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

(1)

Tasso Jereissati (PSDB)

(4)

1. João Tenório (PSDB)
2. Cícero Lucena (PSDB)

(2)
(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.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de o Senador não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS
Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Delcídio Amaral (PT)

1. VAGO

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Renato Casagrande (PSB)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

VAGO

(2)

2. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(3,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. José Agripino (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. VAGO

Sérgio Guerra (PSDB)

3. Tasso Jereissati (PSDB)

(5)

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)
4. A Senadora Kátia Abreu retornou ao mandato em 29.10.2008. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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/sf
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
Flávio Arns (PT)

(3,17,26)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(35)

1. Fátima Cleide (PT)

(32)

2. César Borges (PR)

(31)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(36)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(34)

5. Ideli Salvatti (PT)

(29)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(27,60)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(27,59,64)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(28,30)

(27)
(27,62,63)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Lobão Filho (PMDB)

(56,67)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,52)

(6,49)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(51)

(50)

2. Romero Jucá (PMDB)

(57)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(53)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(48)

(55)

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

(40)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,42)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(21,44)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,65)

(24)

(7,11,58)

(37)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)
6. João Tenório (PSDB)
7. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,41)

(4,43)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(38)

(25,66)

(23)
(22,45)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(19,47)

1. VAGO

(18)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
27. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
29. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
35. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
36. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
42. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
45. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
65. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
66. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
67. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(9)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(2)

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

1. Paulo Paim (PT)

(6)

(1)

(7)

PMDB
Paulo Duque

1. Leomar Quintanilha

(5)

(10)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(8)

(4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(12)

2. João Tenório (PSDB)

(11)

(2,4)

(2,9)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(5)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa

1. Paulo Duque

(8)

(3)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(6)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.

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

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

abril de 2009

ORDEM DO DIA

sexta-feira 24

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa

1. Wellington Salgado de Oliveira

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Marina Silva (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

(37,71)

Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(35)

5. César Borges (PR)

(37)

Expedito Júnior (PR)

(1,15,17,36)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(10,39)

(37)

(17,32)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(31,52)

(16,17,34,74)

(30,52)
(19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,63)

Almeida Lima (PMDB)

(55,64)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(58,63)

(61,67)

Gilvam Borges (PMDB)

(59,63)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(62,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,63)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,68)

(60,66,78)

(5,69,76)
(40,57,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu (DEM)

1. Efraim Morais (DEM)

(45)

Demóstenes Torres (DEM)

(42)

Jayme Campos (DEM)

(51)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

4. José Agripino (DEM)
(44)

(29,75)
(25)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(25)

(48)

(43)

(4,47)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(25,72)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(28,73)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).

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/sf
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Flávio Arns (PT)

1. João Pedro (PT)

(35)

Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

(35)

4. José Nery (PSOL)

(35,44,65)

(12,31)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(32)

(33)

Expedito Júnior (PR)

(37)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(35)

Inácio Arruda (PC DO B)
Marina Silva (PT)

(1,38)

(30)

6. VAGO

(34)

7. VAGO

(34)

(34,66)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

(57)

(59)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,16,63,69)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(61)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(62)

Gerson Camata (PMDB)

(60)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,54)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(55)

7. Lobão Filho (PMDB)

(56,64)

(59)

(59)

(15,17,58)

(53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(4,45)

(50)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Kátia Abreu (DEM)

(39)

(11,47)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,49)

3. Jayme Campos (DEM)

(48)

Heráclito Fortes (DEM)

(41)

4. Efraim Morais (DEM)

(40)

José Agripino (DEM)

(13,51)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(43)

(24)

Cícero Lucena (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23)

(29,68)

Marisa Serrano (PSDB)

(25)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,52)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Eduardo Azeredo (PSDB)
8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

(26,67)
(27)

(28)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(22)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,42)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(42)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
23. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
27. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
31. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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39. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
40. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
41. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
42. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
44. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
45. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
46. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
53. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
65. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
66. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
67. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

1. VAGO

(7)

(7)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. VAGO

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(3)

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(4)

(1,6)

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. VAGO

(5)

(7)

PDT
VAGO

1. Cristovam Buarque

(7)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PT)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(38)

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

(38)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

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

(29)

1. Adelmir Santana (DEM)

(34)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(31)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,27)

(9,30)

(4,14)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,41)

1. Cristovam Buarque

(12,37,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).

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

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

(4)

VAGO

(3)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

162

sexta-feira 24

ORDEM DO DIA

abril de 2009

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Marina Silva (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

(1)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
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.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Flávio Arns (PT)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(22)
(22)

(22)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,25)

Magno Malta (PR)

(2,23)

4. Marina Silva (PT)

José Nery (PSOL)

(21)

5. VAGO

(24,45)

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(35,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

(36)

3. Valter Pereira (PMDB)

(41,43)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

(40)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,34)

José Agripino (DEM)

(3,32)

(37)

(38)

(33)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(42)

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

(29)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

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

(30)
(27)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. Adelmir Santana (DEM)

(8,46)

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(28)

(16,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.

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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2.

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,5)

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.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
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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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Prazo final: 22/03/2009

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

1. Flávio Arns (PT)

(6)

José Nery (PSOL)

2. VAGO

(2)

(6)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(1,5)

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.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
6. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
VAGO

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(42)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(38,73)

1. Flávio Arns (PT)

(40,72)

2. Marina Silva (PT)

(45)

3. Renato Casagrande (PSB)

(43,66)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(41,58,70)

5. Augusto Botelho (PT)

(46,74)

(44)
(22,39,52,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)
(6)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,69,75)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(50)

(2)

(19,24,63)
(10,21,61)

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

(8,56)

(33,68)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(34)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,51)

(11,55)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,57)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,48)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(49)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,53)

4. Kátia Abreu (DEM)

(54)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(36)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,37,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(35)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(51)

PDT
Patrícia Saboya

(31,60)

1. Cristovam Buarque

(20,32,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
14. 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).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
35. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
36. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
37. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
38. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
39. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
42. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
43. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
44. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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45. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
46. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
53. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
54. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
55. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
56. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
57. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
58. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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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 DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Kátia Abreu (DEM)
Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)
3. Tasso Jereissati (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

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

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

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/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

(25,32,57)

Fátima Cleide (PT)

(18)
(23,32,60)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(25)

Inácio Arruda (PC DO B)
João Ribeiro (PR)

1. Marina Silva (PT)

(25)

4. Expedito Júnior (PR)

(19)

(17)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. João Pedro (PT)

(22)

(16)

(20)

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

1. Neuto De Conto (PMDB)

(54)

Gilvam Borges (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

(49)

3. Pedro Simon (PMDB)

(53)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,47)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,51)

(50)

5. Francisco Dornelles (PP)

(52,56)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(46)

6. VAGO

(3,6,44)

(35,45)

(48)

(43,55)

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

(37)

Heráclito Fortes (DEM)

(30)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(33)

(27)

(7,28)

1. Antonio Carlos Júnior (DEM)
2. Efraim Morais (DEM)

(31)

3. Adelmir Santana (DEM)

(34)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(29)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(1,36)

Mário Couto (PSDB)

(41,61)

6. Cícero Lucena (PSDB)

(13)

João Tenório (PSDB)

(42,58)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(15,59)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(40)

Fernando Collor

(38)

(13,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB

(26)

(14)

(4)

1. Gim Argello

(38)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
19. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
20. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
24. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
31. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
32. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
36. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
37. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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43. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).

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
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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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(24)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

(26)

(25)

3. VAGO

(23)

4. VAGO

(23)

(23,50)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,41)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,48)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(43)

(44)

(46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)

(30)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(36)

2. Jayme Campos (DEM)

(29)

(38)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

(35)

(6,14,32)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,34)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Delcídio Amaral (PT)
João Pedro (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(19)

2. Fátima Cleide (PT)

(17)

Augusto Botelho (PT)
Magno Malta (PR)

(19)
(4,6,20)

3. Expedito Júnior (PR)

(22,27,49)

(18)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(23)

(21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)
Neuto De Conto (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(2,11,34,37)

(35,45)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40,48)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,43)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,44)

4. Paulo Duque (PMDB)

(41,50)

(42,47)

(39,46)

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

(29)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(26)

(24)
(8,10,31)

(15,53)

Mário Couto (PSDB)

(13)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)

(32)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,25)

4. José Agripino (DEM)

(9,33)

(28)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(12)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(3,30)

(16)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(33,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
13. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
17. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
18. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
19. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Maltaé designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
28. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
34. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
40. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
48. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.

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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
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)

(3)

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

3. VAGO

(4)

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 Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

2. Flávio Arns (PT)

(22)

(18)

(20)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(21)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,45)

(19,42)

(19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(35)

(36)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(38,47)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)
José Agripino (DEM)
Efraim Morais (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(29)

(3,31)

(6,12,24)
(27)
(16)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)
3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(30)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(25)

Patrícia Saboya

(13,33)

(26)

(23)

(17,28)

(14,49)
(11,17,44)

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
1. Cristovam Buarque

(32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (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. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Marcelo Crivella (PRB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(1)

(4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(2,5)

Cícero Lucena (PSDB)

(5)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Demóstenes Torres (DEM/GO)
João Tenório (PSDB/AL)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos e Conselhos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 05/03/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.

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

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.

ALOIZIO MERCADANTE
Requerimento nº 438, de 2009, que requer
reexame do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2007,
por parte da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...............................................................

Pág.

Considerações sobre a parceria do Brasil
com a Ucrânia para o avanço da tecnologia, defesa
do trabalho desenvolvido pela Alcântara Cyclone
Space, para explorar os serviços de lançamento
de satélites.............................................................

92

120
ARTHUR VIRGÍLIO

ALVARO DIAS
Questionamentos sobre os gastos da Petrobras com publicidade e patrocínio. ........................
Crítica ao Governo, que através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
pretende impedir a comercialização de produtos
que não sejam farmacêuticos pelas farmácias e
drogarias. ............................................................
Manifestação sobre a crise que assola as clínicas de ﬁsioterapia em razão da defasagem dos
valores dos convênios celebrados. .......................
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador
Gerson Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata. .............................................................
Homenagem pelo transcurso do quadragésimo nono aniversário de Brasília, comemorado no
dia 21 de abril. Aparte ao Senador Gim Argello.
Comentários acerca do relatório sobre o desempenho dos parlamentares brasileiros elaborado pela Organização Não Governamental (ONG)
Transparência Brasil. .............................................
Apoio às reivindicações dos ﬁsioterapeutas
do País...................................................................

109

109

109

530

551

558

Requerimento nº 441, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao Jornal do Senado, na data em
que publica sua 3.000ª edição...............................
Crítica à ação da Segurança do Senado que
impediu um jornalista de fotografar o ex-Diretor-Geral Agaciel Maia. ..............................................
Considerações sobre a atuação da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania que redesenha
o Código de Processo Penal. Aparte ao Senador
Renato Casagrande...............................................
Congratulação ao Comandante Militar da
Amazônia, o General-de-Exército Luís Carlos Mattos, que substitui o General Augusto Heleno no dia
06 de abril de 2009. ...............................................
Defesa da criação de um Estatuto de Segurança Privada.........................................................
Registro do lançamento do ﬁlme “Um Rio Entre Nós”, dirigido pelo cineasta amazonense Sérgio
Andrade, que enfoca acontecimentos de viagem
entre Manaus e Manacapuru.................................
Registro de requerimento em prol da constituição de uma comissão externa de senadores para
examinar o fenômeno das cheias nos Estados do
Amazonas e Pará. .................................................

376

398

400

401
401

401

401

558
CRISTOVAM BUARQUE

ANTÔNIO CARLOS VALADARES
Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira
dos Santos, empresário que se destacou na área
do comércio. ..........................................................

92

Parecer nº 284, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 263, de 2008, de autoria do Senador Flávio Arns que institui o “Dia Nacional do
Sistema Braille”......................................................

6

II
Pág.

EDUARDO SUPLICY
Voto de Pesar pelo falecimento do Ilustríssimo
Senhor João Pereira dos Santos, empresário que
se destacou na área do comércio..........................
Considerações sobre as iniciativas do Ministério da Educação para garantir a democratização
do acesso à educação de qualidade em todos os
níveis de ensino. ....................................................
Comentários ao pronunciamento do Senador
Efraim Morais acerca da insolvência dos Municípios
brasileiros. Aparte ao Senador Efraim Morais. ......

104

104

115

EFRAIM MORAIS
Crítica ao Governo Federal pela insolvência
dos Municípios brasileiros. ....................................

114

FLEXA RIBEIRO
Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira
dos Santos, empresário que se destacou na área
do comércio. ..........................................................
Requerimento nº 442, de 2009, que requer
Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor João
Santos....................................................................

127

377

GARIBALDI ALVES FILHO
Congratulação à Senadora Marina Silva pelo
desempenho na abordagem de problemas ligados à
Amazônia e ao meio ambiente. Aparte à Senadora
Marina Silva. .........................................................
Registro do encontro da Comissão de Assuntos Econômicos com a Câmara do Comércio
Sueco-Brasileira, em que se discutiu a situação
brasileira frente à crise econômica. .......................
Congratulações ao Senador Mão Santa pelo
milésimo discurso proferido no plenário do Senado
Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...............

393

407

Solidariedade às vítimas das enchentes no
Estado do Acre. ....................................................
Considerações sobre a ação civil pública protocolada na Justiça Federal, para que seja negada
a partir de 2011 a expedição de autorizações para
queima de ﬂorestas e pastagens em todo o território do Estado do Acre. ...........................................
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata. ......

455

455

528

GERSON CAMATA
Comentários ao pronunciamento do Senador
Jefferson Praia, sobre a Medida Provisória nº 458,
de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária
da Amazônia Legal. Aparte ao Senador Jefferson
Praia. .....................................................................
Manifestação pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira
dos Santos, fundador do Grupo João Santos, considerada a maior indústria cimenteira do Brasil.....
Voto de Pesar pelo falecimento do Ilustríssimo
Senhor João Pereira dos Santos, empresário que
se destacou na área do comércio..........................
Comentários sobre a decisão do Supremo
Tribunal Federal que julgou constitucional a demarcação contínua da Reserva Indígena Raposa Serra
do Sol em Roraima. ...............................................
Manifestação contrária ao projeto que institui
cotas com critérios raciais e sócio-econômicos nas
universidades federais do País. .............................
Resposta a acusações feitas por ex-assessor
contra Sua Excelência, publicadas no jornal O Globo. ..........................................................................
Considerações sobre as medidas adotadas
pelo Governo do Estado do Espírito Santo para
proteção de sua economia diante da crise internacional. ....................................................................

88

90

103

409

488

524

567

GIM ARGELLO
442

GERALDO MESQUITA JÚNIOR
Congratulações ao Senador Mão Santa pelo
milésimo discurso proferido no plenário do Senado
Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...............
Congratulações à ex-Senadora Roseana Sarney pela posse no Governo do Estado do Maranhão. ......................................................................
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Geraldo Maia....................................

Pág.

440

455
455

Congratulações ao Senador Mão Santa pelo
milésimo discurso proferido no plenário do Senado
Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...............
Comentários acerca da decisão do Governo
Federal de garantir aos Municípios, no ano de 2009,
o mesmo valor repassado no ano de 2008 do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM). Aparte ao
Senador Romero Jucá...........................................
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........

448

451

539

III
Pág.

Homenagem pelo transcurso do quadragésimo nono aniversário de Brasília, comemorado no
dia 21 de abril. .......................................................

JEFFERSON PRAIA
551

HERÁCLITO FORTES
Considerações acerca do posicionamento do
Governo Federal em relação às associações dos
municípios brasileiros. Aparte ao Senador Efraim
Morais. ...................................................................
Homenagem ao Jornal do Senado pela publicação da edição de número três mil e ao blog do
Senhor Cláudio Humberto que comemora o número
quatro mil e um. ....................................................
Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira
dos Santos, empresário que se destacou na área
do comércio. ..........................................................
Considerações sobre denúncias de uso indevido dos recursos públicos por Organização Não
Governamental (ONG) e pela Petrobras, já apresentadas pelo Senador Antonio Carlos Magalhães em
2005.......................................................................
Requerimento nº 446, de 2009, que requer
realização de Sessão Especial do Senado Federal no dia 2 de junho de 2009, às 10 horas, com
o objetivo de comemorar o décimo aniversário da
criação do Ministério da Defesa. ...........................
Requerimento nº 447, de 2009, que requer a
realização de Sessão Especial, no dia 22 de outubro de 2009, destinada a celebrar o Dia Nacional da
Força Aérea Brasileira (FAB) e o Dia do Aviador...
Congratulações ao Senador Mão Santa pelo
milésimo discurso proferido no plenário do Senado
Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...............
Comentário sobre a pesquisa do jornalista
Sílvio Navarro publicada no jornal Folha de S. Paulo
sobre repasses de recursos feitos pela Petrobras
para Organizações Não Governamentais (ONGs)
no Estado da Bahia. ..............................................
Considerações sobre a atuação do Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. ..............

Congratulações a todos os responsáveis pelo
Jornal do Senado. .................................................
Considerações sobre a Medida Provisória
nº 458 de 2009, que dispõe sobre a regularização
fundiária da Amazônia Legal. ................................

88

88

JOÃO DURVAL
116

118

Análise da reestruturação e da operacionalidade dos portos brasileiros e apoio ao projeto de
mudanças nos portos de Salvador e Aratu-BA......
Congratulações ao Senador Mão Santa pelo
milésimo discurso proferido no plenário do Senado
Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...............

126

JOÃO PEDRO

384

Requerimento nº 437, de 2009, que requer
aprovação de Votos de Aplausos e congratulações
ao Jornal do Brasil, pela passagem dos seus 118
anos, ocorrida no dia 11 de abril de 2009. ............

429

449

113

JOÃO VICENTE CLAUDINO

414

415

441

460
460

JAYME CAMPOS
Crítica ao Governo Federal pelo descaso com
os Municípios brasileiros. Aparte ao Senador Efraim
Morais. ...................................................................
Congratulações ao trabalho da Comissão de
Serviços de Infraestrutura pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nº 209 de 2007, que incentiva o
transporte hidroviário. ............................................

Pág.

Parecer nº 285, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 277, de 2008, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que institui o Dia Nacional da
Aquicultura.............................................................

16

JOSÉ AGRIPINO
Questionamentos sobre o anúncio da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) de em curto
prazo promover a liberação das tarifas nos voos
internacionais.........................................................
Requerimento nº 439, de 2009, que solicita
ao Exmº Senhor Ministro de Estado da Defesa, os
esclarecimentos sobre a vigência de tratados internacionais bilaterais sobre tráfego aéreo ﬁrmados
entre Brasil e diversas Nações, se a decisão da
ANAC em liberar tarifas está em consonância com
tais acordos. ..........................................................

125

125

JOSÉ NERY
117

124

Homenagem póstuma às vítimas do Massacre de Eldorado dos Carajás, considerada a maior
chacina de trabalhadores rurais sem terra da história
contemporânea do Brasil, que completa 13 anos no
dia 17 de abril de 2009. .........................................

110

IV
Pág.

Voto de aplauso à associação teatral “Chama”,
que apresenta um grande evento intitulado “Paixão
de Cristo, Paixão do Povo”.....................................
Defesa da seleção pública para acesso a estágio nos quadros do Senado. ...............................

118
118

JOSÉ SARNEY
Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira
dos Santos, empresário que se destacou na área
do comércio. ..........................................................

126

107

536

561
563

563

MÃO SANTA
Voto de Pesar pelo falecimento do Ilustríssimo
Senhor João Pereira dos Santos, empresário que
se destacou na área do comércio..........................
Requerimento nº 434, de 2009, que requer
que seja apresentado Voto de Pesar pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor João Pereira dos Santos,
apresentando condolências à família. ...................
Homenagem ao Jornal do Senado pela publicação da edição de número 3.000. ....................
Considerações sobre o processo de modernização do Senado Federal. ..................................
Comentários acerca da história dos portos
brasileiros. Aparte ao Senador João Durval. .........
Considerações sobre a trajetória política e
proﬁssional de Sua Excelência, no momento em
que pronuncia o milésimo discurso no plenário do
Senado Federal. ....................................................

Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........
Comentários sobre a pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas que atribuiu baixo índice de desenvolvimento no Estado do Piauí. .............................
Manifestação sobre as altas taxas do Departamento de Trânsito no Estado do Piauí. ..............

534

565
565

MARCELO CRIVELLA

LEOMAR QUINTANILHA
Comentários ao pronunciamento do Senador
Mão Santa sobre a modernização do Senado Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...................
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........
Considerações sobre o programa de habitação Minha Casa Minha Vida. Aparte ao Senador
Valdir Raupp. .........................................................
Homenagem pelo transcurso dos 49 anos de
Brasília...................................................................
Proposta de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, possibilitando a transferência de receitas mais expressivas para os municípios
que dependem desses recursos para funcionar....

Pág.

90

Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2009,
que revoga o inciso III do art. 33 e o § 2º do art.
112, ambos da Lei Complementar nº 35, de 14 de
março de 1979, o inciso VII do art. 20 da Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1941, e a
alínea e do inciso II do art. 18 da Lei Complementar
nº 75, de 20 de maio de 1973, para extinguir a prisão especial concedida a magistrados e membros
do Ministério Público. ............................................
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........
Homenagem pelo transcurso do quadragésimo nono aniversário de Brasília, comemorado no
dia 21 de abril. Aparte ao Senador Gim Argello. ...
Homenagem ao Vice Presidente da República,
José de Alencar Gomes da Silva, e a sua esposa,
Mariza Campos Gomes da Silva. .........................
Preocupações com relação à crise da violência no Brasil e proposta de um programa de emprego garantido para jovens que são recrutados pelo
narcotráﬁco. ...........................................................
Homenagem ao ex- Presidente da República,
Tancredo Neves. ....................................................
Homenagem pelo transcurso dos 49 anos de
Brasília...................................................................

521

537

553

555

555
555
555

MARCO MACIEL
91
106
106
430

434

Parecer nº 286, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que autoriza o Poder
Executivo a criar, no Ministério da Educação, o
Programa Cesta Básica do Livro, para garantir um
acervo mínimo de livros às famílias de estudantes
do ensino público fundamental e médio. ...............
Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira
dos Santos, empresário que se destacou na área
do comércio. ..........................................................

22

375

V
Pág.

Requerimento nº 440, de 2009, que requer
homenagem pelo falecimento do industrial e economista João Pereira dos Santos, ocorrido na cidade
do Recife, no dia 15 de abril de 2009. ...................
Considerações sobre a proclamação do Ano
Paulino dedicado a São Paulo, pelo Papa Bento
XVI. ........................................................................

376

393

Pág.

Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata. .....
Considerações sobre os 18 anos de existência do Mercosul e destaque para a importância do
Parlamento do Mercosul no processo de integração
entre os países membros. .....................................

MARINA SILVA

MOZARILDO CAVALCANTI

Considerações sobre a importância do combate às drogas, especialmente o crack, em todas
as Unidades de Federação do País. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi...........................................
Solidariedade às vítimas das enchentes no
Estado do Acre. .....................................................
Manifestação sobre os ataques e retrocessos
à legislação ambiental do Brasil. ...........................
Considerações sobre a obra e vida do Apóstolo Paulo. Aparte ao Senador Marco Maciel.........
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........

Comentários acerca da ação civil pública protocolada na Justiça Federal, para que seja negada
a partir de 2011 a expedição de autorizações para
queima de ﬂorestas e pastagens em todo o território do Estado do Acre. Aparte ao Senador Geraldo
Mesquita Júnior. ....................................................
Questionamento a respeito da licitude das
Organizações Não Governamental (ONGs) e da
diﬁculdade do Congresso Nacional em investigar e
ﬁscalizar a aplicação dos recursos públicos. Aparte
ao Senador Heráclito Fortes..................................
Registro de projetos realizados em alguns
estados brasileiros em prol da conscientização da
corrupção. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. ...
Homenagens ao dia do Exército e ao dia do
Índio, comemorados em 19 de abril.......................

382
389
389
396

538

MARISA SERRANO
Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2009,
que altera o art. 244-A do Estatuto da Criança e
do Adolescente, para aumentar a pena do crime
de exploração sexual de crianças ou adolescentes,
nas hipóteses que especiﬁca.................................
Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2009, que
altera o art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor
sobre a destinação de veículos recolhidos pelos órgãos executivos de trânsito e não reclamados por
seus proprietários. .................................................
Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2009,
que altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, para regulamentar a propaganda de alimentos. ..................................................................
Comentários sobre a crise econômica mundial e o seu impacto na economia brasileira..........
Considerações sobre a construção da nova
fábrica multinacional norte-americana International
Paper no Município de Três Lagoas, Mato Grosso
do Sul.....................................................................
Congratulações ao Senador Mão Santa
pelo milésimo discurso proferido no plenário do
Senado Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...................................................................

529

539

457

462

464
465

PAULO PAIM

424

425

Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........
Homenagens ao dia de Tiradentes, Aniversário de Brasília, dia do Policial Civil e Militar e ao
dia do Metalúrgico, comemorados em 21 de abril.
Registro da viagem de Sua Excelência pelo
Rio Grande do Sul. ...............................................
Homenagem pelo transcurso do quadragésimo nono aniversário de Brasília, comemorado no
dia 21 de abril. Aparte ao Senador Gim Argello. ...

426

PEDRO SIMON

431

Parecer nº 287, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 288, de 2008, de autoria do Senador
Paulo Paim, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Piratini, no Estado do
Rio Grande do Sul. ................................................
Manifestação acerca das acusações divulgadas pelo jornal O Globo, sobre o Senador Gerson
Camata. Aparte ao Senador Gerson Camata........

431

436

533

543
543

552

33

531

VI
Pág.

RAIMUNDO COLOMBO
Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2009,
que altera o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, para elevar o valor da parcela do
lucro real mensal a partir da qual incide o adicional
do imposto de renda das pessoas jurídicas. ........
Projeto de Lei do Senado nº 143, de 2009,
que determina que o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados editem anualmente relatório informativo sobre cada votação realizada, indicando
como votou cada parlamentar, utilizando linguagem simples e acessível à população e dá outras
providências. .......................................................
Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2009, que
dispõe sobre a aplicação do regime de tributação
com base no lucro presumido às pessoas jurídicas
prestadoras de serviços em geral cuja receita bruta
anual não ultrapasse R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais). ................................................
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2009,
que altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, para ampliar o limite de dedução dos gastos
com educação da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física...........................................
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2009,
que autoriza o Poder Executivo a pagar duas parcelas correspondentes ao Fundo de Participação
dos Municípios e dá outras providências. ........
Requerimento nº 443, de 2009, que solicita
o encaminhamento do presente requerimento ao
Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia, para
que, solicite à Petrobras S/A, uma justificação
pela manutenção dos preços dos combustíveis
entre os mais caros do mundo, mesmo diante
da substancial queda no preço do barril de petróleo. .............................................................
Requerimento nº 444, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao Sindicato Rural de Lages e à
Associação Rural de Lages, pelos seus 70 anos de
existência, sendo o mesmo comunicado ao próprio
sindicato.................................................................

38

Pág.

dos Santos, empresário que se destacou na área
do comércio. ..........................................................
Considerações sobre a primeira versão do
anteprojeto do Código de Processo Penal. ......
Comentários acerca do artigo publicado
no jornal O Globo sobre o posicionamento do
Presidente norte-americano, Barack Obama, em
relação à América Latina. ...............................

123
399

399

ROBERTO CAVALCANTI

40

Comentários ao pronunciamento do Senador
Jefferson Praia, sobre a Medida Provisória nº 458,
de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária
da Amazônia Legal. Aparte ao Senador Jefferson
Praia. .....................................................................

89

ROMERO JUCÁ
41

44

87

377

Congratulações ao Senador Mão Santa
pelo milésimo discurso proferido no plenário do
Senado Federal. Aparte ao Senador Mão Santa. ...................................................................
Registro da decisão do Governo Federal de
garantir aos Municípios, no ano de 2009, o mesmo
valor repassado no ano de 2008 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).............................
Registro da importante atuação do Grupo de
Trabalho sobre Desenvolvimento Fronteiriço Brasil/
Venezuela, liderado no lado brasileiro pela Cônsul-Geral do Brasil na Venezuela, Ministra Mariângela
Rebuá. ...................................................................
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Luiz Afonso Faccio. ..........................
Registro da comemoração dos 18 anos da
Federação do Comércio de Bens, Turismo e Serviços do Estado de Roraima, a Fecomércio. ...........
Congratulações à ex-Senadora Roseana Sarney pela posse no Governo do Estado do Maranhão. ......................................................................

449

450

450
450

450

450

378
ROSALBA CIARLINI

RENAN CALHEIROS
Manifestação de pesar pelo falecimento dos
Deputados Federais Carlos Wilson e João Hermmann Neto. ............................................................
RENATO CASAGRANDE
Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 15 de
abril de 2009, do Ilustríssimo Senhor João Pereira

409

Requerimento nº 435, de 2009, que requer
homenagem pelo falecimento do Senhor Arimar
França, Presidente do Sindicato dos Produtores
de Pescado. ...........................................................
Requerimento nº 436, de 2009, que requer
homenagem pelo falecimento do Doutor Leônidas
Ferreira, professor, político, defensor de questões
sociais, além de desempenhar vários cargos na
Administração Pública. ..........................................

112

113

VII
Pág.

SÉRGIO ZAMBIASI
Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2009,
que institui para os servidores públicos federais titulares de cargos efetivos da administração direta,
autárquica e fundacional inclusive os membros dos
órgãos que menciona o regime próprio de previdência social previsto pelo art. 40 da Constituição
Federal, e autoriza a criação de autarquia gestora
do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS,
e dá outras providências........................................
Comentários sobre as decisões do Ministro
da Educação, acerca da situação de falência da
Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande
do Sul.....................................................................
Preocupações acerca da tragédia provocada pelas drogas, especialmente pelo crack, no Rio
Grande do Sul........................................................

Celso Amorim, informações sobre o cumprimento
pela Venezuela dos compromissos que asseguram
a aprovação do Protocolo de Adesão do país ao
Mercosul. ...............................................................

TASSO JEREISSATI
Requerimento nº 445, de 2009, que solicita
ao Ministro de Estado das Relações Exteriores,

378

VALDIR RAUPP

47

380

380

SERYS SLHESSARENKO
Importância da audiência pública realizada
na Comissão de Direitos Humanos, que tratou da
questão da violência contra a mulher trabalhadora
na área rural e transcrição de documento da Campanha Mundial da Via Campesina. ........................

Pág.

94

Requerimento nº 448, de 2009, que requer o
desapensamento dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 43, de 2005; 86, de 2006; e 77, de 2007; e Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 107, 280 e 428,
de 2003; 285, de 2005; 18 e 46, de 2006; 19 e 700,
de 2007; 154, 160 e 284, de 2008, para tramitação
em separado, tendo em vista tratarem de matérias
distintas..................................................................

517

Homenagem pelo transcurso do quadragésimo nono aniversário de Brasília, comemorado no
dia 21 de abril. Aparte ao Senador Gim Argello. ...

553

Crítica à assistência técnica dos órgãos governamentais aos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
no Estado de Rondônia. ........................................

560

Considerações sobre as obras de infraestrutura em saneamento do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) realizadas em Rondônia....

560

Comentários acerca de ações do programa
de habitação Minha Casa Minha Vida no Estado. .

560

