CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 68ª SESSÃO À 70ª SESSÃO DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA

VOLUME 33 Nº 23
8 DE MAIO A 12 DE MAIO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS
BRASÍLIA – BRASIL
2009

VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL
1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823v. ; 27 cm.
Quinzenal.
Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972.
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 19461. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal, Subsecretaria de Anais.
CDD 341.2531
CDU 328(81)(093.2)

Senado Federal
Subsecretaria de Anais - SSANS
Via N 2, Unidade de Apoio I.
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
(2009-2010)

PRESIDENTE
1º VICE-PRESIDENTE
2º VICE-PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO
2º SECRETÁRIO
3º SECRETÁRIO
4º SECRETÁRIO

Senador
Senador
Senadora
Senador
Senador
Senador
Senadora

JOSÉ SARNEY ( PMDB-AP)
MARCONI PERILLO ( PSDB-GO)
SERYS SLHESSARENKO ( PT-MT)
HERÁCLITO FORTES ( DEM-PI)
JOÃO VICENTE CLAUDINO ( PTB-PI)
MÃO SANTA ( PMDB-PI)
PATRÍCIA SABOIA ( PDT-CE)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Senador
2º Senador
3º Senador
4º Senador

CÉSAR BORGES ( PR-BA)
ADELMIR SANTANA ( DEM-DF)
CÍCERO LUCENA ( PSDB-PB)
GERSON CAMATA ( PMDB-ES)

maio de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 4

111

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

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

Pág.

AGRICULTURA

ARTIGO DE IMPRENSA

Considerações sobre a importância do agronegócio para o Estado do Paraná e para o Brasil.
Senador Osmar Dias. ............................................

Registro da matéria intitulada “Um presente
de R$ 178 mi”, publicada pela revista Época, edição
de 6 de abril de 2009. Senador Papaléo Paes. .....
Registro da matéria intitulada “PF faz barreira
em rio contra o tráﬁco”, publicada no jornal A Crítica, edição de 3 de maio de 2009. Senador Arthur
Virgílio. ...................................................................
Registro da matéria intitulada “A politização do
IPEA”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição de 13 de abril de 2009. Senador Mário Couto....
Registro da matéria intitulada “Incra tem culpa
maior em desmatamentos”, publicada pelo jornal O
Globo, edição de 23 de março de 2009. Senador
Flexa Ribeiro..........................................................

467

AMAZÔNIA
Comentários acerca de vigília a ser realizada, em 13 de maio de 2009, no plenário do Senado
Federal, para discussão e apresentação de estudos
e informações sobre a preservação da Amazônia.
Senadora Ideli Salvatti. ..........................................
Cumprimentos à Senadora Ideli Salvatti pela
realização da vigília para discussão sobre a preservação da Amazônia. Aparte à Senadora Ideli
Salvatti. Senador Tião Viana..................................
Congratulações à Senadora Ideli Salvatti pela
realização da vigília para discussão sobre a preservação da Amazônia. Aparte à Senadora Ideli
Salvatti. Senador Valdir Raupp. .............................
Congratulações à Senadora Ideli Salvatti pela
realização da vigília para discussão sobre a preservação da Amazônia. Aparte à Senadora Ideli
Salvatti. Senadora Fátima Cleide...........................
Críticas aos entraves colocados ao desenvolvimento da Região Amazônica. Senador Mozarildo
Cavalcanti. .............................................................
Apelo por ações que levem o desenvolvimento
sustentável inteligente, com tecnologia e recursos,
à Amazônia. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Flexa Ribeiro..................................
Apelo por melhores condições para os moradores das regiões isoladas da Amazônia. Aparte
ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Augusto
Botelho...................................................................
Exaltação à importância da vigília a ser realizada para discussão dos problemas da Amazônia.
Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador
Jefferson Praia.......................................................

453

588

594

595

596

454
ATUAÇÃO PARLAMENTAR

454

454

560

561

Comentários sobre a participação de Sua Excelência do I Congresso dos Vereadores de Mato Grosso e comentários sobre a Moção de Parabenização
recebida por Sua Excelência da Câmara Municipal
de Correntina, Bahia. Senador Mão Santa................
Congratulações ao pronunciamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior a respeito do trabalho
e esforço dos Parlamentares do Mercado Comum
do Sul (Mercosul). Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. Senador Cristovam Buarque. ............
Relato dos compromissos de Sua Excelência
pelos Municípios do Pará. Senador Flexa Ribeiro.
Relato das atividades de Sua Excelência em
viagem a Municípios do Rio Grande do Norte. Senadora Rosalba Ciarlini. ........................................

562

CALAMIDADE PÚBLICA

562

Comentários acerca das cheias dos rios amazonenses e dos prejuízos trazidos por elas aos municípios afetados. Senador João Pedro. ................

175

188
575

579

156

II
Pág.

Considerações acerca dos prejuízos causados
pelas cheias dos rios no Estado do Rio Grande do
Norte. Senador José Agripino................................
Apelo para que o atendimento às vítimas de
calamidades seja mais eﬁciente. Aparte ao Senador
Sérgio Zambiasi. Senador Renato Casagrande. ...
Apelo para que se crie um fundo permanente
de assistência às vítimas de enchentes, o que permitirá que os recursos cheguem diretamente aos
Municípios. Senadora Rosalba Ciarlini. .................
Comentários sobre as enchentes que atingem
os Estados do Nordeste. Senador João Vicente
Claudino.................................................................
Comentários sobre as enchentes que atingem
os Estados do Nordeste. Aparte ao Senador João
Vicente Claudino. Senadora Rosalba Ciarlini. .......
Críticas à burocracia envolvida no repasse
de recursos a Municípios em calamidade pública.
Aparte ao Senador João Vicente Claudino. Senadora Rosalba Ciarlini. ............................................

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
167

555

579

584

584

586

CÓDIGO PENAL
Manifestação de preocupação pela aprovação,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
da Proposta de Emenda à Constituição que versa
sobre a redução da maioridade penal de 18 para
16 anos. Senador João Pedro................................

31

CONGRESSO NACIONAL
Crítica à proposta de um plebiscito para se
saber se a população deseja extinguir o Congresso
Nacional. Senador Papaléo Paes. .........................
Crítica à proposta de um plebiscito para se
saber se a população deseja extinguir o Congresso
Nacional. Aparte ao Senador Papaléo Paes. Senador Mozarildo Cavalcanti. ......................................

Pág.

170

Considerações sobre o pacto federativo, que
parece prejudicar alguns estados brasileiros. Senador Marcelo Crivella...............................................
Registro do pacote de obras lançado pelo
Governador de Rondônia, Ivo Cassol. Senador Expedito Júnior. .........................................................
Crítica ao tratamento dispensado pelo Governo Federal aos ex-Territórios. Aparte ao Senador
Expedito Júnior. Senador Mozarildo Cavalcanti.....
Comentários sobre a aplicação dos recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO) pelo Banco da Amazônia. Senador Romero
Jucá. ......................................................................

190

456

458

597

ECONOMIA
Apelo para que o Governo pense melhor sobre
a medida de alterar a remuneração da caderneta
de poupança. Senador Papaléo Paes....................
Apelo para que o Governo pense melhor sobre
a medida de alterar a remuneração da caderneta
de poupança. Aparte ao Senador Papaléo Paes.
Senador Mozarildo Cavalcanti. ..............................
Apelo para que o Governo pense melhor sobre
a medida de alterar a remuneração da caderneta
de poupança. Aparte ao Senador Papaléo Paes.
Senador Geraldo Mesquita Júnior. ........................
Registro da audiência convocada na Comissão de Assuntos Econômicos para discussão sobre
as alterações no rendimento da caderneta de poupança, propostas pelo Governo Federal. Senador
Flexa Ribeiro..........................................................
Considerações sobre o novo papel do Brasil no
cenário mundial, por ser um país ﬁnanceiramente sólido, com um parque industrial de grandes dimensões
e uma economia estável. Senador Gerson Camata.

170

174

174

575

597

171
EDUCAÇÃO

CULTURA
Comentários sobre a aprovação do projeto
apresentado por Sua Excelência, na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, que institui o Dia Nacional do Sanfoneiro. Senador Efraim Morais........

448

DATA COMEMORATIVA
Registro da passagem do Dia de Nossa Senhora de Fátima, do Dia da Consciência Negra e do
Dia da assinatura da Lei Áurea. Senadora Marisa
Serrano. .................................................................

459

Considerações sobre o fato de o Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ter presenteado o
Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
com o livro “As Veias Abertas da América Latina”,
de Eduardo Galeano e comentários acerca importância da revolução educacional da América Latina.
Senador Cristovam Buarque..................................
Comentários acerca da importância da revolução educacional da América Latina. Aparte ao Senador Cristovam Buarque. Senador José Agripino..
Comentários sobre a aprovação do relatório
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 395, de 2008,

162

164

III
Pág.

de autoria de Sua Excelência, que estabelece a
garantia de espaços escolares adequados para as
atividades de educação física e as demais atividades
de esporte e recreação. Senadora Fátima Cleide.
Comentários sobre os projetos de lei que reconhecem os funcionários das escolas como proﬁssionais de educação e que ainda tramitam no
Congresso Nacional. Senadora Fátima Cleide. .....

Madeira, Estado de Rondônia. Senadora Fátima
Cleide.....................................................................
462

462

ELEIÇÃO
Críticas à movimentação política em defesa
da eleição para um terceiro mandato consecutivo
para o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Jarbas Vasconcelos. ........................................
Crítica ao parâmetro de popularidade como
justiﬁcativa à eleição para um terceiro mandato consecutivo do Presidente da República. Aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos. Senador Arthur Virgílio...
Considerações contra a instituição da reeleição ao terceiro mandato consecutivo do Presidente
da República. Aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos. Senador Eduardo Azeredo. .........................
Posicionamento contrário à instituição da reeleição para o terceiro mandato consecutivo do Presidente da República. Aparte ao Senador Jarbas
Vasconcelos. Senador Mozarildo Cavalcanti. ........
Proposição de discussão da reforma política,
em vez de se discutir a instituição da reeleição para
o terceiro mandato consecutivo do Presidente da
República. Aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos.
Senador João Pedro. .............................................
Posicionamento contrário à instituição da reeleição para o terceiro mandato consecutivo do Presidente da República. Aparte ao Senador Jarbas
Vasconcelos. Senador Papaléo Paes. ...................
Registro da opinião do Presidente Lula, contrária à instituição da reeleição para o terceiro mandato
consecutivo do Presidente da República. Aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos. Senador Eduardo Suplicy.

547

548

549

549

550

551

551

ESCLARECIMENTO
Resposta às notícias veiculadas na imprensa
sobre a indicação de parentes de Sua Excelência
para cargos da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero). Senador Romero Jucá. ..

Pág.

558

462

HOMENAGEM
Homenagem aos taquígrafos pelo transcurso
do Dia do Taquígrafo, em 6 de maio de 2009. Senador Marco Maciel. ..............................................
Homenagem aos taquígrafos pelo transcurso
do Dia do Taquígrafo, em 6 de maio de 2009. Senador Sérgio Zambiasi. .........................................
Homenagem às mães do Brasil, em especial
às da região da Raposa Serra do Sol, em Roraima,
pela passagem do Dia das Mães. Senador Mozarildo Cavalcanti. .....................................................
Homenagem aos 40 anos de existência do
Balé Teatro Guairá, marco cultural do Estado do
Paraná. Senador Alvaro Dias.................................
Homenagem aos enfermeiros do País, em
virtude da passagem do Dia do Enfermeiro, em 12
de maio de 2009. Senador Mozarildo Cavalcanti. .
Encaminhamento à votação dos Requerimentos nºs 19, 333 e 537, de 2009, que solicita a
realização de homenagem, no dia 26 de maio de
2009, pelo transcurso do primeiro aniversário de
morte do Senador Jefferson Péres. Senador Arthur
Virgílio. ...................................................................
Encaminhamento à votação dos Requerimentos nºs 19, 333 e 537, de 2009, que solicita a
realização de homenagem, no dia 26 de maio de
2009, pelo transcurso do primeiro aniversário de
morte do Senador Jefferson Péres. Senador Eduardo Suplicy. ..........................................................
Apresentação dos requerimentos para homenagem à Professora de Musicoterapia Clotilde
Espindola Leinig e ao Balé Teatro Guairá. Senador
Flávio Arns.............................................................
Homenagem à Senhora Maria Edy-Lamar
Gonçalves de Oliveira por sua posse na Academia
Paraense de Letras. Senador Flexa Ribeiro. .........
Homenagem ao Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC pela passagem de seu aniversário de 50
anos. Senador Eduardo Suplicy.............................
Homenagem ao aniversário de 50 anos do
projeto de reforma agrária Colônia do Gurgéia e ao
transcurso do Dia do Enfermeiro, em 12 de maio de
2009. Senador João Vicente Claudino...................

HIDRELÉTRICA

HOMENAGEM PÓSTUMA

Registro da realização de visita e seminário
para discussão do desenvolvimento no entorno
das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio

Voto de pesar pela morte de Josué Matos
Rojas, artista renomado da festa folclórica do boi-bumbá de Parintins. Senador João Pedro. ...........

26

27

179

471

483

563

563

572

575

577

584

156

IV
Pág.

Encaminhamento de requerimento pedindo
inserção em ata de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento, ocorrido no dia 10 de maio de 2009,
da Senhora Sivilda Magalhães Duarte, esposa do
primeiro roraimense a ter sido Governador do então
Território Federal do Rio Branco. Senador Mozarildo
Cavalcanti. .............................................................
Homenagem póstuma à Dona Creusa Pires,
comerciante de Pernambuco. Senador Efraim Morais. ........................................................................
Registro da abertura da exposição itinerante
“A Ação Conforme a Pregação”, em homenagem
ao ex-político Mário Covas, morto em 2001, vítima
de câncer. Senador Papaléo Paes.........................

170

553

190

456

185

187

MUNICÍPIOS

178

PARECER
486

159

539

584

MEIO AMBIENTE
Reﬂexões sobre a relação entre o desrespeito
ao meio ambiente e os fatores climáticos. Senador
Paulo Paim.............................................................
Crítica ao Projeto de Lei de Conversão nº
5, de 2009, proveniente da Medida Provisória nº
452/2008, que dispensa de prévio estudo de impacto ambiental obras em rodovias federais e, ainda,

Considerações sobre a participação de Sua
Excelência em sessão do Parlamento do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e de reunião da Comissão
de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul.
Senador Geraldo Mesquita Júnior. ........................
Apelo por um debate acerca do Mercado
Comum do Sul (Mercosul) que contemple os Estados do norte do País. Aparte ao Senador Geraldo
Mesquita Júnior. Senador Mozarildo Cavalcanti. ...

Considerações sobre o desrespeito no repasse de dinheiro aos municípios. Aparte ao Senador
Mão Santa. Senador Mozarildo Cavalcanti............

MALHA RODOVIÁRIA
Comentários sobre a perspectiva de conclusão da BR-158, estrada federal de Mato Grosso
na região do Araguaia. Senadora Serys Slhessarenko. .....................................................................
Considerações sobre a falta de investimentos
adequados na infraestrutura da malha rodoviária do
país. Senador Raimundo Colombo. ......................
Registro da audiência com o Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, que solucionou
problemas relativos à duas rodovias do Estado do
Piauí. Senador João Vicente Claudino...................

155

(MERCOSUL)

JUVENTUDE
Apelo ao Presidente do Senado Federal para
que se possa pautar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 42, de 2008, que dispõe sobre a
proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude. Senador Expedito Júnior...........

não tem pertinência temática com a matéria objeto principal da Medida Provisória. Senador Marco
Maciel. ...................................................................
Apelo ao Ministro do Meio Ambiente, Carlos
Minc, para que repense a decisão de retirar mais
de cinco mil famílias do assentamento Bom Futuro.
Senador Expedito Júnior........................................

448

INDÚSTRIA
Comentários sobre reunião ocorrida na sede
da Petrobrás Transportes S.A (Transpetro) e que
discutiu os avanços da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A (Nuclep). Senador Marcelo Crivella.

Pág.

33

Parecer nº 399, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Mesorregião Metade Sul
do Estado do Rio Grande do Sul. Senador Antônio
Carlos Valadares....................................................
Parecer nº 400, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 22, de 2005 (nº 3.372/2000,
na Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio),
que altera o art. 5º do Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras
providências. Senador Demóstenes Torres. ..........
Parecer nº 401, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 75, de 2005 (nº 4.130/2001, na
Casa de origem, do Deputado Orlando Fantazzini),
que revoga o art. 60 da Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei de Contravenções Penais (exclui
a mendicância do rol das contravenções penais).
Senadora Lúcia Vânia............................................
Parecer nº 402, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto

2

5

7

V
Pág.

de Lei da Câmara nº 81, de 2005 (nº 3.945/2004, na
Casa de origem, do Deputado Manato), que confere prioridade à tramitação dos processos relativos
à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos. Senadora Serys Slhessarenko........
Parecer nº 403, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina), que
dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora da cidadania na publicidade dos serviços
e obras realizadas pelos órgãos públicos federais.
Senador César Borges. .........................................
Parecer nº 404, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina), que
dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora da cidadania na publicidade dos serviços
e obras realizadas pelos órgãos públicos federais.
Senador Antônio Carlos Valadares........................
Parecer nº 405, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, de autoria
do Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao
art. 3º da Lei nº 10.029, de 26 de outubro de 2000.
Senadora Ideli Salvatti. ..........................................
Parecer nº 406, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 160, de 2007, de autoria do Senador José Agripino, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente em produtos escolares e estabelece alíquota zero na Contribuição para o PIS/Pasep e na
Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) sobre a importação e as receitas
decorrentes da venda desses produtos. Senador
Renato Casagrande...............................................
Parecer nº 407, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 160, de 2007, de autoria do Senador José
Agripino, que dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente em
produtos escolares e estabelece alíquota zero na
Contribuição para o PIS/Pasep e na Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
sobre a importação e as receitas decorrentes da venda desses produtos. Senador Marcelo Crivella. ....
Parecer nº 408, de 2009 (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2008, de autoria do Senador Paulo
Paim, que modiﬁca a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI da

9

22

24

42

48

51

Pág.

Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras
providências”, para determinar que o Poder Público priorize a compra de papel reciclado. Senador
César Borges.........................................................
Parecer nº 409, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 112, de 2008, de autoria do
Senador Paulo Paim, que modiﬁca a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que “regulamenta o art.
37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências”, para determinar
que o Poder Público priorize a compra de papel
reciclado. Senador César Borges. .........................
Parecer nº 410, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 194, de 2008, de autoria do
Senador Paulo Paim, que determina a estadualização da realização das provas de concursos públicos
para cargos federais. Senador Osmar Dias. ..........
Parecer nº 411, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 68,
de 2009 (nº 291/2009, na origem), do Presidente
da República, que propõe autorização do Senador Federal para operação de crédito externo com
garantia da República Federativa do Brasil, entre
o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
total de até US$ 168.000.000,00 (cento e sessenta
e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, destinada ao ﬁnanciamento
parcial do Programa de Investimento nos Transportes Metropolitanos de São Paulo – Aquisição de
Material Rodante e Sistemas para a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Estudos,
Projetos e Desapropriações para a Implantação da
Segunda Fase da Linha 5 – Lilás, da Companhia do
Metropolitano de São Paulo – Metrô, Trecho Largo
13 – Chácara Klabin. Senador Flexa Ribeiro. ........
Parecer nº 412, de 2009 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 69,
de 2009 (nº 292/2009, na origem), do Presidente
da República, que encaminha pleito do Estado da
Bahia, solicitando autorização do Senado Federal
para contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$409.000.000,00 (quatrocentos
e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), destinados ao Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento
do Estado da Bahia – PROCONFIS. Senador João
Vicente Claudino. ..................................................

62

65

69

364

368

VI
Pág.

Parecer nº 413, de 2009 (da Comissão Diretora), que dá a redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 20, de 2009. Senador Marconi Perillo................
Parecer nº 414, de 2009 (da Comissão Diretora) que dá a redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 21, de 2009. Senador Marconi Perillo................
Parecer nº 415, de 2009 (da Comissão de
Relações Exteriores), sobre a Mensagem nº 52,
de 2009, pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha
do Senhor José Fiúza Neto, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores, para,
cumulativamente com o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Guiné, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Serra
Leoa. Senador Alvaro Dias. ...................................
Parecer nº 416, de 2009 (da Comissão de
Relações Exteriores), sobre a Mensagem nº 54, de
2009, pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor
Antonio Carlos do Nascimento Pedro, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República do Sudão. Senador Eduardo Suplicy.
Parecer nº 417, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Proposta
de Emenda à Constituição nº 47, de 2008, tendo
como primeiro signatário o Senador César Borges,
que altera a redação do art. 29-A, com o objetivo
de alterar o limite máximo para as despesas das
Câmaras Municipais. Senador Valter Pereira.........

480

481

483

487

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Registro da moção de apoio recebida, por
Sua Excelência, do 25º Congresso dos Bancários
da Caixa Econômica Federal, em que se manifes-

112

170

556

Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de
2009 (nº 2.528/2006, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Peru para Evitar Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal com Relação ao Imposto
sobre a Renda, celebrado em Lima, em 17 de fevereiro de 2006. ....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2009
(nº 23/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Zâmbia, assinado em
Brasília, em 14 de março de 2006. .......................

372

401

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
498

473

POLÍTICA INDIGENISTA
Críticas à atuação da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) em Roraima e considerações
sobre a demarcação da reserva indígena Raposa
Serra do Sol. Senador Mozarildo Cavalcanti. .......

ta apoio ao Projeto de Lei nº 296, de 2003, o qual
modiﬁca a forma de calcular os benefícios da Previdência Social e revoga a lei que institui o fator
previdenciário. Senador Paulo Paim. .....................
Registro da participação de Sua Excelência
na comitiva do Ministro da Previdência Social, José
Pimentel, em inauguração de um posto da previdência social em Laranjal do Jari, Amapá. Senador
Papaléo Paes.........................................................
Crítica aos vetos do Presidente Lula que prejudicam os interesses dos aposentados. Senador
Mário Couto. ..........................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

POLÍTICA EXTERNA
Registro do acordo entre Brasil e Israel sobre
Cooperação nos Campos da Saúde e de Medicamentos, celebrado em Jerusalém, em 19 de junho
de 2006. Senador Marcelo Crivella........................

Pág.

179

Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2009 (nº
1.842/2007, na Casa de origem, da Deputada Bel
Mesquita), que cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. .....................
Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2009 (nº
3.960/2008, na Casa de origem, de iniciativa do
Presidente da República), que altera as Leis nºs
7.853, de 24 de outubro de 1989, e 10.683, de 28
de maio de 2003; dispõe sobre a transformação
da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da
Presidência da Republica no Ministério da Pesca
e Aqüicultura; cria cargos em comissão do Grupo
– Direção e Assessoramento Superiores – DAS e
Gratiﬁcações de Representação da Presidência da
República; e dá outras providências. ....................
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009 Complementar (nº 59/99, na Casa de origem, da
Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II
do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos

88

88

VII
Pág.

de morte desta, a quem detiver a guarda de seu
ﬁlho. ......................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2009 (nº
5.516/2005, na Casa de origem, do Deputado Marco Maia), que inscreve o nome de Sepé Tiaraju no
Livro dos Heróis da Pátria. ...................................
Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 2009 (nº
2.406, de 2007, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo e
em comissão e funções comissionadas no Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região, sediado em
São Luís - MA, e dá outras providências. ..............
Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2009
(nº 552, de 2007, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo e
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região (BA). .........................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2009 (nº
1.932, de 2007, na Casa de origem), que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região (GO) e dá outras providências. ...........

111

111

406

424

430

PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 177, de 2009,
que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal) e as Leis nº 7.960, de 21
de dezembro de 1989 (Lei de Prisão Temporária),
nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes
Hediondos), e nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para agravar
a pena dos crimes de estupro e atentado violento
ao pudor, quando cometidos contra criança, e dá
outras providências. Senador Magno Malta...........
Projeto de Lei do Senado nº 178, de 2009,
que altera os arts. 3º, 14 e 67 e acresce o art. 67-A
à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), para fortalecer a cultura da paz nas
escolas e nas comunidades adjacentes. Senador
Paulo Paim.............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2009,
que disciplina o licenciamento ambiental de aproveitamentos de potenciais hidráulicos considerados
estratégicos e dá outras providências. Senador Garibaldi Alves Filho...................................................
Projeto de Lei do Senado nº 180, de 2009,
que altera dispositivo da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, visando alterar a condição para
que funcionário público seja punido, em caso de
outorgar autorização ou permissão em desacordo

74

124

126

Pág.

com as normas ambientais. Senador Garibaldi Alves Filho.................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2009,
que altera dispositivos das Leis nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e dá outras
providências (isonomia tributária entre a área de
petróleo e gás e os setores de transportes, portos,
energia, saneamento básico e irrigação). Senador
Garibaldi Alves Filho. .............................................
Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2009,
que dispõe sobre o serviço de televisão por assinatura. Senador Garibaldi Alves Filho. ..................
Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2009,
que altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para regulamentar
a implantação de equipamentos urbanos. Senador
Garibaldi Alves Filho. .............................................
Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2009, que
altera o art. 12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, para estabelecer a necessidade de outorga
de direito de uso de recursos hídricos para a lavra
de fontes de água mineral, termal, gasosa, potável
de mesa ou destinada a ﬁns balneários. Senador
Garibaldi Alves Filho. .............................................
Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2009,
que altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
com vistas a nos novos contratos de concessão
ferroviária, instituir o direito de passagem nas diferentes malhas concedidas e autorizar a utilização
de fatores de produtividade nas revisões tarifárias
periódicas. Senador Garibaldi Alves Filho. ............
Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2009,
que altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de
2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências, para revogar
a exigência de que 20% dos militares em exercício
na Agência retornem ao Comando da Aeronáutica
a cada ano. Senador Garibaldi Alves Filho. ...........
Projeto de Lei do Senado nº 187, de 2009,
que altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
para determinar como causa de aumento de pena
a hipótese de tráﬁco de drogas cujos efeitos sejam
mais gravosos para a saúde. Senador Sérgio Zambiasi. ......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2009,
que consolida a legislação de cultura. Senador Augusto Botelho. ........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2009, que
altera o parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, para ﬁxar o prazo de

129

131

142

147

149

151

153

205

207

VIII
Pág.

cinco dias para devolução ao consumidor dos valores pagos indevidamente. Senador Gim Argello. ..
Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2009,
que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para deﬁnir procedimentos a serem adotados
na apuração de responsabilidades e estabelecer
sanções a serem aplicadas aos agentes públicos
responsáveis pelo descumprimento injustiﬁcado de
obrigações assumidas no âmbito do Sistema Único
de Saúde. Senador Augusto Botelho. ....................
Projeto de Lei do Senado nº 191, de 2009, que
estabelece procedimentos de socialização e de prestação jurisdicional e prevê medidas protetivas para
os casos de violência contra o professor oriunda da
relação de educação. Senador Paulo Paim. ............

323

324

356

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução do Senado nº 20, de
2009, que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 168.000.000,00 (cento é sessenta
e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), com garantia da União. ........................
Projeto de Resolução do Senado nº 21, de 2009,
que autoriza o Estado da Bahia a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de
até USS409.000.000,00 (quatrocentos e nove milhões
de dólares dos Estados Unidos da América). ..........

366

369

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2009, que acrescenta parágrafo único ao art. 96 da
Constituição Federal para estabelecer a correlação
máxima de um para cinco, entre os membros dos
Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e
o número de varas judiciárias vinculadas a esses
Tribunais. Senador Valter Pereira...........................
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2009, que institui as agências reguladoras e deﬁne
os princípios normativos aplicáveis a organização,
funcionamento e controle dessas entidades. Senador Garibaldi Alves Filho........................................
REQUERIMENTO
Requerimento nº 531, de 2009, que requer a
inserção em ata de votos de profundo pesar pelo
falecimento do dramaturgo Augusto Boal, 78 anos,

81

84

Pág.

ocorrida em 2 de maio de 2009, no Rio de Janeiro.
Senador João Pedro. ............................................
Requerimento nº 532, de 2009, que requer a
inserção em ata de votos de profundo pesar pelo
falecimento do importante artista da festa do Boi
Bumbá de Parinstins, Josué Matos Rojas, assassinado no dia 10 de maio de 2009. Senador João
Pedro. ....................................................................
Requerimento nº 533, de 2009, que requer
a inserção em ata de voto de profundo pesar pelo
falecimento, ocorrido no dia 10 de maio de 2009,
da Senhora Sivilda Magalhães Duarte, e apresentação de condolências à família. Senador Mozarildo
Cavalcanti. .............................................................
Requerimento nº 534, de 2009, que requer
que sejam formulados Voto de Aplauso e Congratulações ao Doutor Lamartine Hollanda Júnior, Cônsul
Geral da Albânia para os Estados do Nordeste, que,
por sua destacada atuação contra tortura e discriminação, recebeu, em fevereiro de 2009, no Principado de Mônaco, do European Council Against
Torture and Discrimination, o prêmio “Mahatma
Gandhi Against Torture and Discrimination, 2008.
Senador Mozarildo Cavalcanti. ..............................
Requerimento nº 535, de 2009, que requer
Voto de Aplauso à mais nova imortal, Senhora Maria Edy Lamar Gonçalves de Oliveira, que ocupa,
desde o dia 7-5-2009, a Cadeira nº 20 da Academia
Paraense de Letras, sucedendo o saudoso Acadêmico Benedicto Monteiro. Requer ainda, inserção
em ata do Voto de Aplauso, comunicação do Voto
à família e que o Voto de Aplauso seja comunicado
ao Presidente da Academia Paraense de Letras, o
Imortal Édson Franco. Senador Flexa Ribeiro. ......
Requerimento nº 536, de 2009, que requer
Voto de Aplauso para o escritor Salim Miguel, 85
anos, nascido no Líbano e radicado desde a infância em Santa Catarina, pelo Prêmio Machado de
Assis da Academia Brasileira de Letras, que será
recebido no dia 23 de julho de 2009, na sede da
ABL, Rio de Janeiro. Senadora Ideli Salvatti. .......
Requerimento nº 537, de 2009, que requer,
em aditamento ao requerimento nº 19 de 2009,
encaminhado ao plenário no dia 9 de fevereiro de
2009, alteração da data de realização de sessão
especial em homenagem ao primeiro aniversário da
morte do Senador Jefferson Péres, ocorrida em 23
de maio de 2008, para o dia 26 de maio (terça-feira)
de 2009, no horário do expediente. Senadora Ideli
Salvatti. ..................................................................
Requerimento nº 538, de 2009, que requer
urgência para o PRS nº 21, de 2009, advindo da
Mensagem do Senado Federal nº 69, de 2009,
que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a

158

159

169

363

363

468

468

IX
Pág.

contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$409,000,000.00 (quatrocentos e
nove milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), entre o Governo do Estado da Bahia e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
cujos recursos são destinados ao Programa de
Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia – PROCONFIS”’.
Senador Garibaldi Alves Filho. ............................
Requerimento nº 539, de 2009, que requer
urgência para o PRS nº 20, de 2009, advindo da
Mensagem do Senado Federal nº 68, de 2009, que
“propõe ao Senado Federal que seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$168.000,000.00 (cento e sessenta e oito
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado de São Paulo e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
cujos recursos são destinados ao ﬁnanciamento
do ‘Programa de Investimento nos Transportes Metropolitanos de São Paulo – Aquisição de Material
Rodante e Sistemas para a Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM e Estudos, Projetos
e Desapropriações para Implantação da Segunda
Fase da Linha 5 – Lilás, da Companhia do Metropolitanos de São Paulo – Metrô, Trecho Largo 13
– Chácara Klabin.” Senador Garibaldi Alves Filho.
Requerimento nº 540, de 2009, que requer
a tramitação em conjunto do PLC nº 98, de 2007,
que “altera a redação do art. 197 da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, e acrescenta os arts. 197A a 197-G ao mesmo diploma legal, disciplinando o procedimento do agravo de instrumento em
execução penal”, com o PLC nº 8, de 2009, que
“altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
relativos aos recursos e ações de impugnação e
aos procedimentos”. Senador Aloizio Mercadante.
Requerimento nº 541, de 2009, que requer a
inserção em ata de Voto de Aplauso ao Balé Teatro Guaíra, de Curitiba, Paraná, em face da comemoração dos 40 anos de sua existência. Senador
Alvaro Dias..........................................................
Requerimento nº 542, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao povo de Urucará, Amazonas,
pelo transcurso do aniversário de fundação do município, em 25 de abril de 2009. Senador Arthur
Virgílio. ...................................................................
Requerimento nº 543, de 2009, que requer
a realização de uma Sessão Especial, no dia 3 de
setembro de 2009, às 11 horas, no Plenário do Se-

477

479

536

536

536

Pág.

nado Federal, em homenagem ao Dia do Corretor
de Imóveis. Senador Gim Argello...........................
Requerimento nº 544, de 2009, que requer
que seja retirado, em termo deﬁnitivo, o Requerimento nº 530, de 2009. Senador Raimundo Colombo.
Requerimento nº 545, de 2009, que requer
Voto de Repúdio à tentativa de intimidação contra
o Secretário-Geral do Sindicato dos Jornalistas
Proﬁssionais do Amazonas, jornalista Cristóvão
Nonato, no dia 8 de maio de 2009, em Manaus,
AM. Senador Arthur Virgílio. ..................................
Requerimento nº 546, de 2009, que requer
Voto de Pesar pela morte do taxista Olavo Das Neves Corrêa, assassinado brutalmente na madrugada
de domingo, dia 10 de maio de 2009, em assalto
de que foi vítima. Senador Arthur Virgílio. .............
Requerimento nº 547, de 2009, que requer
que o Senado Federal emita voto de pesar à família
da Professora de Musicoterapeuta Clotilde Espindola
Leinig, por seu falecimento aos 95 anos de idade,
acontecido no dia 7 de maio de 2009, na cidade de
Curitiba – PR. Senador Flávio Arns. .....................
Requerimento nº 548, de 2009, que requer
que o Senado Federal emita Voto de Aplauso ao Balé
Teatro Guaíra, que comemora nesta data 40 anos
de existência, e representa um ícone das culturas
paranaense e nacional. Senador Flávio Arns. .......

537

537

538

538

574

575

SAÚDE
Cumprimentos ao Ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, pelos esclarecimentos sobre a
situação da Gripe H1N1 no Brasil e no mundo, em
audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais.
Senador Paulo Paim. .............................................
Manifestação da preocupação pelo maior
interesse dado à epidemia de gripe H1N1, em detrimento da epidemia de dengue. Senador Adelmir
Santana. ................................................................
Manifestação da preocupação pelo maior interesse dado à epidemia de gripe H1N1, em detrimento da epidemia de dengue. Aparte ao Senador
Adelmir Santana. Senador Papaléo Paes..............
Crítica à gestão dos recursos públicos relativos à saúde no País. Aparte ao Senador Adelmir
Santana. Senador Mozarildo Cavalcanti................
Congratulações ao Senador Adelmir Santana
por seu pronunciamento em defesa da saúde. Aparte ao Senador Adelmir Santana. Senador Augusto
Botelho...................................................................
Registro da realização da reunião da Comissão de Assuntos Sociais com a presença do Ministro

440

540

541

542

542

X
Pág.

da Saúde, José Gomes Temporão, falando sobre a
gripe Inﬂuenza A. Senador Flávio Arns. ................
Registro e comentários sobre a realização
da audiência, na Comissão de Assuntos Sociais,
com a presença do Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, falando sobre a gripe Inﬂuenza A.
Senadora Rosalba Ciarlini. ...................................
Registro dos pontos abordados, acerca da
gripe Inﬂuenza A, pelo Ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, na audiência da Comissão de
Assuntos Sociais. Aparte à Senadora Rosalba Ciarlini. Senador Eduardo Suplicy. ...............................

572

579

580

SECA
Manifestação de preocupação com a seca
que assola os Estados do Sul do Brasil e apelo por
medidas dos Governos Estadual e Federal para
minimizar os efeitos desse evento. Senador Sérgio
Zambiasi. ..............................................................
Solidariedade à manifestação do Senador
Sérgio Zambiasi de preocupação com a seca que
assola os Estados do sul do Brasil. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador Marco Maciel.....
Solidariedade à manifestação do Senador
Sérgio Zambiasi de preocupação com a seca que
assola os Estados do sul do Brasil e apelo por iniciativas no rumo da pesquisa, de estudos e de um
compromisso com o componente ambiental. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador João Pedro..........................................................................
Registro de audiência com o Ministro da Integração, quando se discutiram as medidas a serem tomadas em face à seca nos Estados do sul
do Brasil. Senador Sérgio Zambiasi. .....................
Registro da aprovação de requerimento, na
Comissão de Desenvolvimento Regional, para discutir as questões e as diﬁculdades por que passa
o Rio Grande do Sul em razão da seca. Aparte ao
Senador Sérgio Zambiasi. Senador Leomar Quintanilha. ...................................................................

27

28

30

554

554

SENADO FEDERAL
Comentário sobre a necessidade de revisão
do instituto da medida provisória, pois engessa a
agenda do Congresso Nacional. Senador Marco
Maciel. ...................................................................
Considerações sobre as diﬁculdades colocadas pelo excesso de medidas provisórias e pelo
descaso pelas emendas parlamentares. Senador
Mozarildo Cavalcanti. ............................................

Pág.

Considerações sobre a análise de vetos a
se realizar em 13 de maio de 2009, com destaque
aos temas relacionados aos aposentados. Senador
Paulo Paim.............................................................
Comentários sobre o uso abusivo das medidas provisórias. Senador Garibaldi Alves Filho. ....
Crítica ao uso abusivo das medidas provisórias. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho.
Senador Mozarildo Cavalcanti. ..............................
Crítica ao uso abusivo das medidas provisórias. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho.
Senador Mário Couto. ...........................................
Pedido ao Presidente do Senado Federal
para que se realize a votação destacada de projeto
relativo aos aposentados. Senador Mário Couto. ..
Considerações sobre a votação dos vetos
presidenciais. Senador Flexa Ribeiro.....................
Agradecimentos pela indicação de Sua Excelência ao cargo de Líder das Minorias, substituindo
o Senador Mário Couto. Senador Raimundo Colombo. ..........................................................................
Crítica à maneira como são apreciados os vetos presidenciais, sem a sua necessária discussão.
Aparte ao Senador Mário Couto. Senador Garibaldi
Alves Filho. ............................................................
Crítica à maneira como são apreciados os
vetos presidenciais, sem a sua necessária discussão. Aparte ao Senador Mário Couto. Senador Mozarildo Cavalcanti. .................................................
Solidariedade a Senhora Senadora Heloisa
Helena pela acusação de ter usado o saldo de passagens aéreas em benefício de seu ﬁlho. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Comentários sobre a matéria intitulada “Sarney repete script de reforma que não fez. Como agora, em 95, Senado contratou consultoria da FGV, e
nada foi feito”, publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 20 de março de 2009. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Congratulações à análise do Senador Arthur
Virgílio sobre o plano de racionalização e corte de
despesas proposto pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador
Eduardo Suplicy. ....................................................

440
464

464

464

470
471

539

556

557

564

564

570

TELECOMUNICAÇÕES
155

179

Apelo à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que reveja a medida de
proibir a cobrança em conta telefônica das contribuições a entidades filantrópicas. Senador
Eduardo Azeredo. ...........................................

544

XI
Pág.

Apelo à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ao Ministério das Comunicações
para que se resolva o problema com os contratos
que permitem a cobrança de contribuições a entidades ﬁlantrópicas em conta telefônica. Senador
Demóstenes Torres................................................
Apoio ao pronunciamento do Senador Demóstenes Torres sobre a cobrança em conta telefônica
das contribuições a entidades ﬁlantrópicas. Aparte
ao Senador Demóstenes Torres. Senador Raimundo
Colombo.................................................................
Apoio ao pronunciamento do Senador Demóstenes Torres sobre a cobrança em conta telefônica
das contribuições a entidades ﬁlantrópicas. Aparte
ao Senador Demóstenes Torres. Senador Eduardo
Azeredo..................................................................
Crítica à falta de cobertura telefônica das
grandes empresas em Municípios do Amazonas.
Aparte ao Senador Demóstenes Torres. Senador
João Pedro.............................................................
Crítica ao serviço telefônico ruim que é prestado no Estado de Roraima. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. Senador Mozarildo Cavalcanti...
Crítica ao serviço telefônico ruim que é prestado no Estado da Paraíba Aparte ao Senador Demóstenes Torres. Senador Roberto Cavalcanti. ....

544

545

Cumprimentos ao Senador Adelmir Santana
pelo seu empenho em prol das escolas proﬁssionalizantes. Aparte ao Senador Adelmir Santana.
Senador Paulo Paim. ............................................

39

Registro dos 100 anos do ensino técnico no
País e comentários sobre a sua relevância. Senador
Paulo Paim.............................................................

40

Registro da atuação da Secretaria de Trabalho
do Estado do Piauí, que lançou o Programa Jovem
Trabalhador. Senador João Vicente Claudino. .......

584

VIOLÊNCIA

546

546

546

546

TRABALHO
Comentários sobre o Projeto de Lei nº 94, de
2009, apresentado por Sua Excelência, que vincula as empresas de transmissão, comércio atacadista e distribuição de energia elétrica ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e
ao Serviço Social do Comércio (Sesc). Senador
Adelmir Santana..................................................

Pág.

37

Considerações sobre estudo elaborado pela
Doutora em Educação Tânia Maria Scuro Mendes
e pela aluna Juliana Mousquer Torres sobre a violência causada por alunos contra professores. Senador Paulo Paim. .................................................

112

Apoio às considerações do Senador Paulo Paim
acerca da necessidade de discussão sobre a violência causada por alunos contra professores. Aparte ao
Senador Paulo Paim. Senador João Pedro. .............

114

Apelo por melhora nas condições das escolas e dos professores para que os alunos sejam
seres pacíﬁcos, e não violentos, como atualmente.
Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Cristovam
Buarque. ................................................................

116

Apoio às considerações dos Senadores Paulo
Paim e Cristovam Buarque acerca da necessidade
de discussão sobre a violência causada por alunos
contra professores. Aparte ao Senador Paulo Paim.
Senador Mão Santa...............................................

117

Considerações sobre a violência que assola
o País e suas causas. Senadora Marisa Serrano. .

459

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 9

16297

Ata da 68ª Sessão Não Deliberativa,
em 8 de Maio de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e João Pedro
(Inicia-se a Sessão às 9 horas, e encerrase às 10 horas e 51 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 366/09/PS-GSE
Brasília, 29 de abril de 2009
Assunto: Encaminha autógrafo de projeto de lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos ﬁns, que o Projeto de Lei nº 3.430, de 2000 (PLS
nº 109/00), o qual “Denomina Rodovia Governador
Aquilino Mota Duarte o trecho da rodovia BR-210”, foi
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República e convertido na Lei nº 11.929, de 17 de
abril de 2009.
2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
mensagem e do texto da lei em que se converteu a
proposição ora encaminhada.
Atenciosamente. – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação,
e será juntado ao processado do Projeto de Lei do
Senado nº 109, de 2000.
Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:
Aviso nº 489-GP/TCU
Brasília, 5 de maio de 2009
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 474(SF), de 30-4-2009, por meio
do qual Vossa Excelência comunica que o Plenário do
Senado Federal aprovou, na Sessão de 28-4-2009,
o Requerimento nº 465/2009, que contém pedido de
informações formulado pelo Senador Alvaro Dias, e
encaminha cópia do aludido documento.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como Processo
nº TC-010.125/2009-2 – foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente. – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação
e será juntado ao processado do Requerimento nº 465,
de 2009, e encaminhado cópia, ao Requerente.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 490-GP/TCU
Brasília, 5 de maio de 2009
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 475(SF), de 4-5-2009, por meio
do qual Vossa Excelência comunica que o Plenário do
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Senado Federal aprovou, na Sessão de 30-4-2009, o
Requerimento nº 477/2009, do Senador Valdir Raupp,
para “realização de auditoria nos contratos de bens
e serviços realizados pelo Instituto de Metrologia de
Santa Catarina, de valor superior a 100 mil reais, executados a partir de 2007”, e encaminha cópia do aludido documento.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente – autuado no TCU como Processo
nº TC-010.123/2009-8 – foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente. – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os avisos que acabam de ser lidos vão à publicação e serão juntados aos processados do Requerimento nº 477, de 2009, e encaminhado cópia,
ao Requerente.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 399, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
É distribuído a esta Comissão, exclusivamente,
para opinar tanto sobre o seu mérito quanto sobre a
constitucionalidade, o Projeto de Lei epigrafado, de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Mesorregião Metade Sul do Estado
do Rio Grande do Sul.
A proposição se refere à Constituição Federal,
a qual, no inciso IX do art. 21 determina a competência da União para elaborar e executar planos nacionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social. Menciona, igualmente, o art. 43,
caput, pelo qual para efeitos administrativos, a União
poderá articular sua ação em um mesmo complexo
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geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. E
cita o inciso IV do art. 48 da Constituição, que estabelece a competência da União para dispor sobre
planos e programas nacionais, regionais e setoriais
de desenvolvimento.
A Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul é constituída pelas Sub-regiões de Campanha, Central, Centro-Sul, Fronteira Oeste, Litoral, Vale
do Rio Pardo e Sul (§ 1º do art. 1º). O Poder Executivo é autorizado a criar um Conselho Administrativo
para coordenar as atividades a serem desenvolvidas
na Mesorregião Sul do Estado do Rio Grande do Sul
(art. 2º). Do mesmo modo é o Executivo autorizado a
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da
nova Mesorregião (art. 3º).
Os programas e projetos prioritários para a Mesorregião, com especial ênfase à irrigação, recursos
hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
sistemas de transporte, serão ﬁnanciados com os recursos deﬁnidos no art. 4º, cujos incisos estabelecem
aqueles de natureza orçamentária, que forem destinados pela União (inciso I); de natureza orçamentária,
que lhe forem destinados pelo Estado do Rio Grande
do Sul e pelos Municípios abrangidos (inciso II); e de
operações de crédito internas e externas (inciso III).
Os entes a que se refere o art. 4º poderão ﬁrmar convênios e contratos entre si, com o propósito de atender ao disposto na Lei (art. 5º). O art. 6º estabelece a
cláusula de vigência.
O Senador Pedro Simon justiﬁca o seu projeto
recordando que o Rio Grande do Sul, embora considerado um estado rico, ao longo da história, assistiu
à degradação econômica e social de considerável
parte de seu território, a Metade Sul. O Senador atribui esse fato à políticada União, que temeria a ambição de países vizinhos sobre as áreas de fronteira,
circunstância que resultaria de especiﬁcidades da
história da região.
Por ﬁm, o Senador Simon assinala que o Mercosul
ainda não signiﬁcou as mudanças esperadas e que o
projeto que apresenta se inspira nas Leis Complementares nº 94, de 1998, que autoriza o Poder Executivo
a criar, respectivamente, a RIDE (Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal
e Entorno), e nºs 112 e 113, de 2001, que autorizam
o Poder Executivo a criar, respectivamente, a Região
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Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, e
a Região Administrativa Integrada do Pólo Petrolina/
PE e Juazeiro/BA.
II – Análise
Compete a esta Comissão apreciar a proposição
legislativa em tela, tanto em seus aspectos substanciais quanto em relação à constitucionalidade e juridicidade.
Quanto à conveniência e oportunidade, parecemnos indubitáveis os méritos do projeto. Do mesmo modo
que as demais regiões do País, também a Região Sul
tem suas áreas menos desenvolvidas a requerer a iniciativa dos entes governamentais e as políticas públicas
especíﬁcas, voltadas ao combate às desigualdades,
em coerência com os princípios constitucionais e os
interesses da sociedade brasileira.
Cumpre assinalar que as mesorregiões de desenvolvimento são espaços sub-regionais, identiﬁcados no
âmbito do Programa de Desenvolvimento Integrado e
Sustentável de Mesorregiões Diferenciadas, elaborado pelo Ministério da Integração Nacional, com vistas
à focalização de sua atuação espacial. Existem atualmente treze mesorregiões diferenciadas, uma das
quais denominada Mesorregião da Metade Sul do Rio
Grande do Sul.
Parece-nos, portanto, que a designação mesorregião não é a que melhor corresponde à natureza do
ente que se pretende autorizar o Poder Executivo a
instituir. Conforme se pode observar em todas as leis
citadas, a Lei Complementar nº 94, de 1998, relativa
ao Distrito Federal e Entorno, a Lei Complementar nº
112, relativa à Região Integrada da Grande Teresina
e a Lei Complementar nº 113, de 2001, da Região
Administrativa Integrada de Petrolina, Pernambuco e
Juazeiro, Bahia, região integrada de desenvolvimento
é o instrumento de que se vale o Estado para promover o desenvolvimento regional. Por essa razão, propomos que o projeto seja objeto de emenda, nesse
sentido. Propomos, igualmente, emenda de redação
para corrigir a ementa da proposição, à semelhança
do que dispõem as citadas leis.
No que respeita à constitucionalidade do projeto de lei sob exame, que tem natureza autorizati-
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va, estamos conscientes da existência de reservas
e críticas em relação à proposição com tal conteúdo,
especialmente em face do que dispõe a Constituição,
ao tratar das matérias cuja iniciativa é reservada ao
Chefe do Poder Executivo (alínea e do inciso II do §
1º do art. 61, combinado com a alínea a do inciso VI
do art. 84, CF).
Existe, entretanto, jurisprudência formada nesta
Comissão e no Senado Federal, à base do Parecer nº
527, de 1998-CCJ, de autoria de Senador Josaphat
Marinho, em resposta à Consulta do Plenário formulada pelo Senador Lúcio Alcântara, e que conclui pela
admissibilidade dessas proposições, uma vez que o
efeito jurídico de uma lei autorizativa é o de sugerir ao
Chefe do Poder Executivo, como forma de colaboração, a prática de ato de sua competência. Os Poderes
são autônomos, porém harmônicos, o que permite o
procedimento conjugado.
III – Voto
Pelas razões expostas, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei do Senado
nº 315, de 2003 – Complementar e votamos, quanto
ao mérito, por sua aprovação, adotadas as seguintes
emendas:
EMENDA Nº 1 – CCJ
(ao PLS nº 315, de 2003 – Complementar)
Dê-se à ementa do PLS nº 315 – Complementar
a seguinte redação:
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento da
Metade Sul do Rio Grande do Sul e ins tituir
o Programa Especial de Desenvolvimento
da Metade Sul do Rio Grande do Sul.
EMENDA Nº 2 – CCJ
(ao PLS nº 315, de 2003 – Complementar)
Substitua-se, no art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, no
art 2º, caput, no art. 3º, caput e parágrafo único e no
art. 4º, caput, a palavra mesorregião pela expressão
Região Integrada de Desenvolvimento.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Subseção III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
II – disponham sobre:
....................................................................................
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Presidente da República
....................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
....................................................................................
PARECER Nº 400, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2005 (nº 3.372/2000, na Casa
de origem, do Deputado Osmar Serraglio),
que altera o art. 5º do Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre
a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências.
Relator: Senador Demóstenes Torres
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I – Relatório
Vem a parecer a proposição referida acima.
Do seu exame tem-se que a alteração do Decreto-Lei nº 201/67, como pretendida pela proposição
já aprovada pela Câmara dos Deputados, limita-se a
restringir a leitura do processo de cassação do Prefeito Municipal às peças que forem solicitadas pelos
vereadores e pelo denunciado, removendo a obrigatoriedade de que o seja na sua integralidade, como
hoje ocorre.
Ainda, o novo inciso VIII do art. 5º do referido
decreto determina que a superveniência do recesso
legislativo não suspende a tramitação do processo
referido.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
A proposição vem lavrada em boa técnica legislativa e guarda clareza na prescrição processual que
encerra.
Não veriﬁco qualquer ofensa às cláusulas de reserva constitucional de iniciativa.
Quanto ao mérito, o projeto merece aprovação.
Com a restrição à leitura dos autos apenas às peças
que forem requeridas, o processo ganha celeridade e
elimina-se, como efeito não desprezível, a excessiva
protelação na decisão legislativa. Sabe-se que, não
raro, a defesa da autoridade municipal ré nesses processos vale-se da protelação possibilitada pela leitura da inteireza dos autos para esvaziar a sessão da
Câmara dos Vereadores, cansar os membros do Legislativo e obter ganhos de prazo, empurrando para o
futuro a decisão legislativa e inﬂando, artiﬁcialmente,
o mandato em discussão.
A previsão do prosseguimento do processo de
perda de mandato durante o recesso legislativo na
Câmara de Vereadores, na mesma linha, vai eliminar uma prejudicial suspensão do feito, com permanência da pendência da decisão sobre a acusação
formulada. Também aqui, o processo vai ganhar
celeridade.
III – Voto
Pelas razões apontadas, voto pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2005.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009.

6

16302

Sábado 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 401, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2005 (nº 4.130/2001, na Casa
de origem, do Deputado Orlando Fantazzini),
que revoga o art. 60 da Lei nº 3.688, de 3
de outubro de 1941, Lei de Contravenções
Penais (exclui a mendicância do rol das
contravenções penais).
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n75, que
pretende revogar o art. 60 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3
de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais.
Referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, que se manifestou pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo.
Compete à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, conforme dispõe o art. 101, II, ddo Regimento Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre
a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
do referido projeto, por tratar de direito penal, que irá
a Plenário, por força do art. 91, § 1º, IV, do RISF, a
contrario sensu.
No prazo regimental não foram oferecidas emendas.
II – Análise
O art. 60 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, prevê
como contravenção:
Art. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez:
Pena – prisão simples, de quinze dias a
três meses.
Parágrafo único.Aumenta-se a pena de
um sexto a um terço, se a contravenção épraticada:
a) de modo vexatório, ameaçador ou
fraudulento
b) mediante simulação de moléstia ou
deformidade;
c) em companhia de alienado ou de menor de dezoito anos.
Segundo Damásio de Jesus, a conduta típica
consiste em pedir esmola, por ociosidade ou cupidez,
sendo ociosidade a qualidade de quem se presta a
não trabalhar, e cupidez signiﬁca ambição, cobiça (cf.
Lei das Contravenções Penais Anotada)
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O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941,
foi editado sob a égide da Constituição de 1937, sendo
esta o sustentáculo do Estado Novo, fazendo-se sentir
em vários dispositivos jurídicos da Lei das Contravenções Penais, tal como a mendicância, que é um modelo
de conduta que só pode ser praticada pelos setores
sociais mais humildes, pobres e miseráveis.
Trata-se, portanto, de uma ideologia totalitária que
alcançava pessoas marginalizadas supostamente em estado perigoso pré-delinqüencial, segundo Heleno Cláudio
Fragoso. Mas esse ciclo fundado numa periculosidade
anti-social encerrou-se, como paradigma do direito (cf.
Aspectos jurídicos da marginalidade social).
Em conformidade com os estudos de Tales Passos de Almeida, em Mendicância contravencional:
a gestão penal do medo, o direito penal e suas ﬁnalidades devem ser buscados na própria identidade
jurídico-política do Estado. Para um Estado autoritário
um direito penal autoritário, para um Estado democrático um direito penal democrático. Mas, não obstante
exista legislação de proteção de direitos humanos, a
operacionalidade do nosso sistema penal continua a
atingir principalmente as pessoas integrantes de determinados grupos sociais de menores recursos.
A Constituição Federal, no seu art. 1º, III, tem
como um dos valores fundamentais a dignidade da
pessoa humana, e em nosso país, que tem milhões
de cidadãos sofrendo os efeitos marginalizantes do
desemprego, não se pode punir uma pessoa por mendicância, o que seria uma forma odiosa de discriminação socioeconômica. Entendemos, portanto, que o
atual art. 60 da Lei de Contravenções Penais já pode
ser considerado inconstitucional.
O projeto sob exame é constitucional, porquanto
se trata de direito penal, cuja competência para legislar é do Congresso Nacional, Por força dos arts. 22,
I, e 48 da CF.
Apresentamos uma emenda simples de redação,
para corrigir uma remissão equivocada, haja vista que
a Lei das Contravenções Penais é o Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941, e não a Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1941.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2005, que, transformado
em lei, certamente permitirá maior proteção dos direitos
humanos, na forma da seguinte emenda de redação:
EMENDA Nº 1 – CCJ
O art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação.
Art. 1º Fica revogado o art. 60 do DecretoLei no 3.688, de 3 de outubro de1941.
Sala da Comissão, 29 de abril de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................
III – a dignidade da pessoa humana;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e
vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará
código de defesa do consumidor.
....................................................................................
PARECER Nº 402, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2005 (nº 3.945/2004, na Casa
de origem, do Deputado Manato), que confere prioridade à tramitação dos processos
relativos à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
A Comissão examina o Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados (PLC) nº 81, de 2005, que, se aprovado, conferirá prioridade à tramitação dos processos
relativos à tutela de direitos difusos, coletivos, e individuais homogêneos.
O projeto foi apresentado, na Casa de origem,
em 8 de ju1ho de 2004, pelo Deputado Federal Manato, havendo sido lá registrado como Projeto de Lei
(PL) nº 3.945, de 2004. Com as alterações que propõe
ao texto da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei
da Ação Civil Pública), e ao da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Proteção, e Defesa do
Consumidor – CDC), o PLC nº 81, de 2005, visa a imprimir umtrâmite mais célere àquelas ações mediante
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as quais se busca a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, o PL nº 3.945, de 2004, recebeu
parecer por sua aprovação, emitido pelo Deputado
Fernando Coruja, que, contudo, apresentou emenda
substitutiva, aprovada por unanimidade.
Em 10 de agosto de 2005, a proposição foi remetida ao Senado Federal, onde passou a ser identiﬁcada como PLC nº 81, de 2005, havendo sido distribuída a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ).
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
Quanto aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade, nada há a opor ao PLC nº 81, de 2005,
tendo em vista que i) compete privativamente à União
legislar sobre direito processual, a teor do disposto no
art. 22, inciso I, da Constituição Federal (CF); ii) cabe
ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias
de competência da União (CF, art. 48, caput); e iii) os
termos da proposição não importam em violação de
cláusula pétrea alguma. Ademais, não há vício de iniciativa, nos termos do art. 61 da Carta Magna.
No que concerne à juridicidade, o projeto se aﬁgura correto, porquanto i) o meio eleito para o alcance
dos objetivos pretendidos (normatização via edição de
lei ordinária) é o adequado; ii) em princípio, a matéria
nele vertida inova o ordenamento jurídico; iii) possui
o atributo da generalidade; iv) é consentâneo com os
princípios gerais do. Direito; e v) se aﬁgura dotado de
potencial coercitividade.
No mérito, entendemos razoável a iniciativa consubstanciada no PLC nº 81, de 2005. A propósito, a
justiﬁcação do projeto aduz razões bastantes e convincentes, colacionando argumentos de diversos doutrinadores renomados acerca da expressiva conquista
que a tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos tem representado, nos
últimos vinte anos, para o Direito brasileiro.
Embora se possam depreender, da justiﬁcação,
algumas discrepâncias (a exemplo do emprego, pelo
próprio autor do projeto, do conceito de “direitos transindividuais” como se nele se contivessem tanto os
direitos difusos e coletivos quanto os individuais homogêneos, enquanto, em outro trecho, é sugerida,
para solver dúvidas acerca da natureza desses três
tipos de direito, a tabela formulada pelo Ministro Teori
Albino Zavascki, doutrinador e magistrado do Superior
Tribunal de Justiça, na qual apenas os direitos difusos
e coletivos são caracterizados como transindividuais),
elas não chegam a comprometer o objetivo maior da
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proposição, e o proponente logra, aﬁnal, demonstrar
que, pelo fato de as ações coletivas se prestarem a
tutelar os interesses de um grupo signiﬁcativo de pessoas, importam não apenas em defesa mais eﬁciente
da cidadania, como também no aceleramento da atividade judicante.
Ao indicar o objeto da lei proposta e o âmbito de
sua aplicação, o art. 1º do PLC nº 81, de 2005, mostra consonância com o art. 7º da Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998, a qual, por seu turno,
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos
que menciona.
O art. 2º do PLC nº 81, de 2005, defende o acréscimo de dois parágrafos ao art. 18 da Lei nº 7.347, de
24 de julho de 1985.
Com o § 1º sugerido para o referido art. 18,
pretende-se conferir prioridade na tramitação da ação
civil pública de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, por infração à ordem
econômica, à ordem urbanística, ou a qualquer outro
interesse difuso ou coletivo. Há uma pequena ressalva quanto à redação desse dispositivo: deve-se evitar
a repetição da expressão “as ações de que trata esta
lei”, já empregada no caput do artigo.
Já o § 2º alvitrado para o mesmo art. 18 da
Lei nº 7.347, de 1985, ordena ao autor da ação civil
pública requerer o benefício de prioridade na tramitação à autoridade competente para decidir o feito, a
qual, por sua vez, deverá determinar as providências
a serem cumpridas. Ainda, a indicação de tramitação
prioritária há de ser anotada em local visível nos autos do processo.
De modo similar a seu antecedente, o art. 3º
do PLC nº 81, de 2005, prescreve a adição de dois
novos parágrafos ao art. 87 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (CDC). Cumpre observar que, atualmente, o mencionado art. 87 já possui um parágrafo
único, que, a partir da aprovação do projeto, deverá
ser numerado como § 1º.
Com o § 2º sugerido para o art. 87 da Lei nº
8.078; de 1990, pretende-se conferir prioridade na tramitação das ações coletivas de que trata o CDC.
É cabível aqui uma ressalva semelhante à levantada em face do art. 2º do PLC nº 81, de 2005:
impende evitar a repetição da expressão “as ações
coletivas de que trata este código”, já empregada no
caput do art. 87.
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Já o § 3º alvitrado para o mesmo art. 87 do CDC
impõe ao autor da ação coletiva requerer o benefício
de prioridade na tramitação à autoridade competente
para decidir o feito, que, por sua vez, terá de determinar as providências a serem cumpridas. A indicação
de tramitação prioritária deverá ser anotada em local
visível nos autos do processo.
Perceba-se, contudo, que o art. 90 do CDC
prescreve que se aplicam às ações previstas no
título III daquele diploma legal (“Da Defesa do
Consumidor em Juízo”) as normas da Lei nº
7.347, de 1985, naquilo que não contrariar suas
disposições. Vale dizer, a proposta de alteração da
Lei nº 7.347, de 1985, constante do art. 2º do PLC
nº 81, de 2005, já alcança, de todo modo; as ações
coletivas sobre as quais versa o CDC. Portanto, o
art. 3º da proposição revela-se redundante e, dessarte, dispensável, já que, adotando-se como premissa a aprovação do art. 2º em sua integridade,
aquele outro acaba por não implicar inovação do
ordenamento jurídico.
Aliás, a aplicação subsidiária da Lei nº 7.347,
de 1985, é igualmente invocada pelo art. 7º da Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989 (a qual, nos arts. 3º
a 7º, disciplina especiﬁcamente a tutela dos direitos
e interesses coletivos e difusos das pessoas portadoras de deﬁciência); pelo art. 3º da Lei nº 7.913, de
7 de dezembro de 1989 (a qual dispõe sobre a ação
civil pública de responsabilidade por danos causados
aos investidores no mercado de valores mobiliários);
e pelo art. 224 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(a qual, em seus arts. 208 a 224, cuida exclusivamente
da tutela dos direitos e interesses coletivos e difusos
das crianças e adolescentes).
Trocando em miúdos: a alteração proposta pelo
art. 2º do PLC nº 81, de 2005, vai, inelutavelmente, repercutir na defesa processual dos interesses transindividuais atinentes às pessoas portadoras de deﬁciência,
aos investidores no mercado imobiliário e às crianças
e adolescentes. Por isso mesmo, é compreensível que,
no bojo do PLC nº 81, de 2005, não se faça menção
alguma à Lei nº 7.853, de 1989, nem à Lei nº 7.913, de
1989, tampouco à Lei nº 8.069, de 1990, não obstante
tratarem dos mesmos interesses difusos e coletivos
aos quais se dedica a proposição.
Em contrapartida, o art. 22 da Lei nº 4.717, de
29 de junho de 1965, que regula a ação popular,
prevê a aplicação subsidiária apenas do Código de
Processo Civil (CPC). Ora, por ser também a ação
popular um instrumento de defesa de interesses
difusos e coletivos, seria de bom alvitre aproveitar
o art. 3º do PLC nº 81, de 2005, para estabelecer,
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naquele art. 22, também a subsidiariedade da Lei
nº 7.347, de 1985.
No que concerne à defesa coletiva dos direitos e
interesses individuais homogêneos, note-se que o PLC
nº 81, de 2005, contemplou tão-somente a ação civil
coletiva de que trata o CDC, nos arts. 91 a 100. Uma
referência ao mandado de segurança coletivo (CF,
art. 5º, LXX) – o qual consiste em outro instrumento
para a defesa em juízo de interesses individuais homogêneos – seria, decerto, desnecessária, porquanto
o art. 17 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951,
já prescreve que os processos de mandado de segurança terão prioridade sobre todos os atos judiciais,
salvo habeas corpus.
Há, entretanto, ainda uma hipótese de defesa coletiva de direitos individuais, a ser levada a cabo pelo
Ministério Público, que foi completamente desprezada
pelo PLC nº 81, de 2005: a da Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, que, em seu art. 46, dispõe sobre .a
ação de responsabilidade por prejuízos causados, pelos ex-administradores de instituições ﬁnanceiras em
intervenção ou liquidação extrajudicial, aos credores
destas.
Ora, considerando-se que os fundamentos do
PLC nº 81, de 2005, dizem respeito à abrangência
e à relevância dos interesses relacionados às ações
coletivas, sejam estes quais forem (consoante as intenções originais do Deputado Manato, a propósito),
será oportuno estender. a prioridade na tramitação de
processos também às ações de que trata o art. 46 da
Lei nº 6.024, de 1974.
III – Voto
Pelos motivos expendidos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2005, na
forma do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2005
Altera o art. 18 da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, o art. 22 da Lei nº 4.717,
de 29 de junho de 1965, e o art. 46 da Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, para conferir prioridade à tramitação dos processos
relativos à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
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“Art. 18. ................................................
§ 1º A tramitação dos processos e procedimentos relativos à ação, bem como a execução dos respectivos atos e diligências, terão
prioridade, em todas as instâncias.
§ 2º O autor da ação requererá o benefício à autoridade judiciária competente para
decidir o feito, a qual determinará as providências a serem cumpridas, anotando essa
circunstância em local visível nos autos do
processo. (NR)”
Art. 2º O art. 22 da Lei nº 4.717, de 29 de junho
de 1965 (Lei da Ação Popular), passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 22. Aplicam-se à ação popular as
regras do Código de Processo Civil e da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, naquilo em que
não contrariem os dispositivos desta lei, nem
a natureza especíﬁca da ação. (NR)”
Art. 3º O art. 46 da Lei nº 6.024, de 13 de março
de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46. A responsabilidade dos ex-administradores, deﬁnida nesta lei, será apurada
em ação própria
§ 1º O órgão do Ministério Público, nos
casos de intervenção e liquidação extrajudicial,
proporá a ação obrigatoriamente no prazo de
trinta dias, a contar da realização do arresto,
sob pena de responsabilidade e preclusão da
sua iniciativa.
§ 2º Findo o prazo a que se refere o § 1º
deste artigo, ﬁcarão os autos em cartório ou
no Banco Central do Brasil, conforme o caso,
à disposição de qualquer credor, que poderá
iniciar a ação nos quinze dias seguintes.
§ 3º Se, no prazo a que se refere a parte
ﬁnal do– § 2º deste artigo, ninguém propuser a
ação, levantar-se-ão o arresto e a indisponibilidade, remetendo-se os autos do inquérito de volta
ao Banco Central do Brasil, se for o caso.
§ 4º Aplica-se à ação para apuração de
responsabilidade dos ex-administradores de
instituições ﬁnanceiras, de que trata este artigo, as regras do Código de Processo Civil e
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, no
que couber. (NR)”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009.
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PARECERES NºS 403 E 404, DE 2009
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 5,
de 2006 (nº 2.472/2000, na Casa de origem,
da Deputada Luiza Erundina), que dispõe
sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora da cidadania na publicidade dos
serviços e obras realizadas pelos órgãos
públicos federais.
PARECER Nº 403, DE 2009
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Lei da Câmara (PLC) nº 5, de 2006, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de mensagem estimuladora da cidadania na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
De autoria da Deputada Luiza Erundina, a proposição tem por objetivo tornar obrigatória a inserção, nas
peças publicitárias destinadas a divulgar as obras e os
serviços da Administração Pública Federal, de mensagens que estimulem o exercício da cidadania.
De acordo com o art. 2º do projeto, o estímulo
à cidadania se dá pela reprodução de dispositivos
constitucionais e legais que versem sobre os direitos
humanos, assim como aqueles que proíbam qualquer
forma de violência, preconceito ou discriminação de
raça, origem, religião, estado civil, sexo, orientação
sexual, idade ou condição social. À transcrição dos
textos normativos citados deverá seguir-se a aﬁrmação “exerça sua cidadania”, conforme preceitua o art.
3º da proposição.
A veiculação da mensagem na mídia impressa,
no rádio, na televisão e na Internet deverá obedecer
aos ditames estabelecidos, respectivamente, nos arts.
4º, 5º, 6º e 7º, da proposição. Cuida-se aqui da ﬁxação
de normas para que a mensagem seja perfeitamente
legível, audível e visível, conforme o meio de comunicação utilizado.
Após o exame deste colegiado, seguirá o projeto
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal em seu art. 102, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre normas gerais sobre educação, cultura, ensino.
A proposição em exame incorpora louvável
intento. Com efeito, carece nosso País de instrumentos que estimulem o exercício da cidadania. Se
a população tivesse maior consciência de seus direitos, por certo não seria tão complacente com os
abusos de que é vítima constante, praticados tanto
por órgãos públicos, por sua ação ou omissão em
descompasso com a legalidade, como por corporações privadas.
A cidadania constitui um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Signiﬁca
o estado de quem ostenta direitos e obrigações, resguardando a sua dignidade, exercendo a solidariedade
e reivindicando o que lhe é de direito.
“A cidadania expressa um conjunto de direitos
que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não
tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida
social e da tomada de decisões, ﬁcando numa posição de inferioridade dentro do grupo social”, segundo
Dalmo Dallari.
O Brasil é cheio de contrastes com imensas desigualdades tanto econômicas, sociais e educacionais,
quanto regionais, e torna-se urgente a implantação
de novas formas de participação política, a expressar
contínua e ascendente ampliação da cidadania, para
uma inovadora dimensão democrática, a que podemos
denominar de participativa.
Considerando que o PLC nº 5, de 2006, não
apresentou vícios nas áreas relacionadas às atribuições desta Comissão, nada temos a opor a sua
aprovação.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2006.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2006.
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II – Análise
A proposição está lavrada em satisfatória técnica legislativa.
Não ocorre inconstitucionalidade formal por vício
de iniciativa, já que o tema não se insere entre aque-

I – Relatório

les cuja provocação do processo legislativo ordinário

Vem a exame nesta Comissão o Projeto de Lei
da Câmara nº 5, de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da
cidadania na publicidade dos serviços e obras realizados pelos órgãos públicos federais.
A proposição, de iniciativa parlamentar, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, tendo lá tramitado
sob o nº 2.472/2000.
Em seu art. 1º, o projeto determina que a publicidade oﬁcial de serviços e obras federais, além do
caráter informativo, educativo ou de orientação social,
impostos pela Constituição Federal (art. 37, § 1º), também veicule mensagens de estímulo ao exercício da
cidadania. O art. 2º deﬁne o que sejam tais mensagens,
incluindo entre elas as relativas aos direitos humanos
e de combate ao preconceito.
O projeto determina a veiculação dessas mensagens nos vários instrumentos de mídia, em condições de perfeita visibilidade e compreensão, especiﬁcando a utilização da televisão e da rede mundial
de computadores como instrumentos dessa divulgação.
Não foram recebidas emendas à proposição.

está submetida à ação de determinada autoridade ou
órgão.
A União detém competência legislativa para o
tema, à vista da limitação da aplicação da lei, que se
qualiﬁca como lei federal e não lei nacional, à publicidade oﬁcial de obras e serviços realizados por órgãos
públicos federais.
No mérito, a proposição merece aprovação, por
pretender o elevado efeito de despertar e estimular o
exercício da cidadania, servindo-se, para isso, da publicidade oﬁcial. Realmente, ao determinar a utilização de
todo tipo de mídia para difundir atos relativos à defesa
dos direitos humanos, o projeto pode tornar a cidadania
mais efetiva, mais densa e mais próxima do cidadão
comum, com saudáveis efeitos sobre a qualidade da
prática política e institucional no Brasil.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2006.
Sala da Comissão, 29 de abril de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
399 a 404, de 2009, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Educação, Cultura e Esporte,
sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande
do Sul;
– Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2005 (nº
3.372/2000, na Casa de origem, do Deputado
Osmar Serraglio), que altera o art. 5º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos
e Vereadores e dá outras providências (dispõe
sobre alterações no trâmite do processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara de
Vereadores);
– Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2005 (nº
4.130/2001, na Casa de origem, do Deputado
Orlando Fantazzini), que revoga o art. 60 da Lei
nº 3.688, de 03 de outubro de 1941, Lei de Contravenções Penais (exclui a mendicância do rol
das contravenções penais);
– Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2005 (nº
3.945/2004, na Casa de origem, do Deputado
Manato), que confere prioridade à tramitação dos
processos relativos à tutela de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2006 (nº
2.472/2000, na Casa de origem, da Deputada
Luiza Erundina), que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da
cidadania na publicidade dos serviços e obras
realizados pelos órgãos públicos federais.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente, também quero me inscrever para uma comunicação de liderança pela Bancada do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª usará a palavra logo após o primeiro orador
inscrito, o Senador Marco Maciel, a quem concedo a
palavra.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores,
nobre Senador Sérgio Zambiasi, que tão bem representa o Rio Grande do Sul no Senado Federal ao lado
dos Senadores Paulo Paim e Pedro Simon.
Sr. Presidente, a instituição parlamentar depende, para seu bom funcionamento, de alguns órgãos
essenciais ao cumprimento da sua missão.
Em primeiro lugar, certamente o apoio da Mesa
Diretora. Obviamente necessita também o Senado
Federal de outros recursos reputados igualmente essenciais. A Biblioteca, por exemplo, que nos subsidia
no levantamento de trabalhos que nos ajudam a elaborar projetos e discursos; o Arquivo é um órgão sempre consultado, posto que é o repositório de nossas
atividades desde os tempos imperiais. E, ﬁnalmente,
mas não menos importante, a Taquigraﬁa.
Venho à tribuna hoje para falar sobre o Dia do
Taquígrafo, cuja data transcorreu no dia 6 de maio.
Nobres Senadores Sérgio Zambiasi e Paulo Paim,
a Taquigraﬁa, como sabem V. Exªs, é a mais moderna
forma de registro imediato da palavra. Com origens
muito antigas, a mais próxima está na coletânea de
abreviaturas que Cícero fez para seus discursos no
Senado romano. Sêneca aumentou o número delas
para cerca de 5.000. Daí em diante foram se multiplicando suas sistematizações e aplicações.
No Brasil, a Taquigraﬁa parlamentar foi introduzida inicialmente por José Bonifácio de Andrada e Silva,
o Patriarca da Independência, aliás, um dos grandes
vultos da história nacional.
A partir daí, as sessões eram devidamente registradas através das anotações feitas pelas taquígrafas
e pelos taquígrafos. Já na Constituinte de 1823, que
terminou dissolvida pelo Imperador Pedro I, os taquígrafos estavam presentes. Inclusive, contamos com o
concurso de taquígrafos que vieram do exterior, especialmente da França, que ajudaram a brotar no Brasil
esses modernos serviços.
Essa foi, na minha opinião, uma das grandes antecipações organizatórias do nosso País porque permitiu fazer com que a Assembléia Nacional Constituinte
funcionasse adequadamente, deixando devidamente
registrados todos os seus trabalhos.
O dia 3 de maio daquele ano foi justamente quando se instalou a Assembléia Nacional Constituinte – 3
de maio era a data do início da Legislatura – e, pela
primeira vez, taquígrafos brasileiros exerceram oﬁcialmente suas atividades, quando da instalação, como
mencionei já, da Assembléia Nacional Constituinte.
Daí a consagração da data 6 de maio como o Dia do
Taquígrafo, em nosso País.
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Sr. Presidente, apesar das inovações tecnológicas, a taquigraﬁa manual prossegue indispensável,
sobretudo, no Legislativo e no Judiciário.
O taquígrafo parlamentar tem assim o mérito
da antecipação neste serviço entre nós. Seu trabalho
árduo requer o máximo de atenção, treinamento e experiência. São os taquígrafos e taquígrafas as imediatas testemunhas da elaboração da história, pois eles
e elas também estão presentes no Poder Executivo,
partidos políticos, ONGs, sindicatos, órgãos de classe
e nas empresas públicas e privadas.
Sr. Presidente, sabemos todos que o discurso é
o instrumento fundamental para a comunicação entre
os indivíduos e principalmente na reciprocidade dos
povos e seus respectivos líderes. Uma das principais
interpretações da origem das culturas e civilizações
está na constatação da linguagem como início de
todas elas em menor ou maior grau. O homem tanto
mais se humaniza quanto mais se comunica por meio
da palavra escrita e oral.
Na política, isso tem sua relevância ainda maior.
Os grandes oradores estão com seus discursos salvos,
em primeiro lugar e desde séculos, pela taquigraﬁa. O
exemplo de Cícero, a que já me reportei no início de
minhas palavras, frutiﬁcou. Passamos, pois também
nesse campo, a segui-lo, inclusive os próprios imperadores romanos.
Na Igreja, desde o ano 237 da Era Cristã, os arquivos taquigráﬁcos foram incorporados e organizados.
No ano seguinte, o Papa determinou que também os
padres aprendessem taquigraﬁa. O Papa Dâmaso (366384 da Era Cristã) era taquígrafo e ﬁlho de taquígrafo.
O primeiro santo taquígrafo foi São Jerônimo, tradutor
da Bíblia do hebraico e grego para o latim, a chamada Vulgata, que contribuiu para a difusão da Bíblia em
todo o mundo. Antes dele, Santo Eusébio havia deixado
fragmentos, em seguida organizados.
A primeira grande reunião eclesial, em que se
aplicou a taquigraﬁa, segundo dados que pude levantar,
foi nada menos que o Concílio de Nicéia. Em 325 da
chamada Era Cristã, já havia sido criado e instalado o
serviço de taquigraﬁa da Igreja. No Concílio Vaticano
I, de 1869 a 1870, existia um serviço taquigráﬁco composto de 23 seminaristas de diferentes nacionalidades,
que faziam o trabalho de taquígrafos.
O Direito Romano, desde o tempo dos imperadores, que se baseavam não só em pareceres, doutrinas
e sentenças escritas de antemão, quanto em notas taquigráﬁcas nos debates nas sessões judiciárias.
O Congresso Nacional tem, pois, justos motivos
para se regozijar com seus taquígrafos e taquigrafas.
Eles e elas, ao servirem ao nosso Parlamento, servem
à democracia e, portanto, ao Brasil.
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São os que, dia e noite, nos acompanham, com
paciência, competência e, sobretudo, eﬁciência.
Hoje, o decano da taquigraﬁa no Brasil – conforme me lembrou Dr. Luciano Brandão Alves de Souza,
ex-Diretor-Geral da Câmara dos Deputados e ex-Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União –,
é o professor Sylvio Vianna Freire, com 105 anos de
idade, aliás, gozando de boa saúde. Ele foi taquígrafo da Câmara dos Deputados desde o tempo em que
ainda funcionava no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro e quando da transferência, portanto, da Capital
Federal para Brasília, ele se tornou uma pessoa sempre consultada, uma vez que possui um acervo notável de informações. O professor Sylvio Vianna Freire
continuou dando sua colaboração. É um pessoa mais
que centenária, cuja grande parte de sua vida foi dedicada à taquigraﬁa do nosso País. Ele muito contribuiu,
portanto, para a formação de novas gerações nessa
especialidade, e continua exemplo e modelo.
A homenagem do Dia do Taquígrafo tem naquele
mestre um destinatário simbólico, de excepcional signiﬁcado pela sua lúcida e ativa longevidade.
Os taquígrafos e as taquígrafas estão, pois, de
parabéns nessa data que, alías, transcorreu anteontem, segundo registra o calendário, que é não somente
dos taquígrafos, mas de todos nós que admiramos e
reconhecemos a importância de sua tão fundamental
missão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esta Presidência cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento ao lembrar o Dia
do Taquígrafo.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Sérgio Zambiasi, como Líder do PTB do Rio Grande
do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Paulo Paim.
Quero, aqui, também aproveitar a oportunidade
para parabenizar o Senador Marco Maciel pela lembrança da passagem do Dia dos Taquígrafos, esses
colaboradores excepcionais dos Parlamentos, dos
Tribunais.
À medida que o Senador Marco Maciel relembrava
a história dessa atividade proﬁssional, recordei-me de
que, quando na Presidência da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul, nos anos de 2001 e 2002, socorrime do Departamento de Taquigraﬁa daquela Casa para
fazer o acompanhamento de todas as reuniões da Mesa
da Assembleia, assim como das audiências realizadas
sob minha Presidência. Para mim, foi fundamental, porque, muitas vezes, fui buscar exatamente lembranças
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registradas pelo taquígrafo e taquígrafa, designados
para essas audiências, para refrescar a minha memória ou a memória de colegas e mesmo a de pessoas
que eventualmente acompanharam a audiência, mas
que, depois, cobravam determinado posicionamento.
Então, para evitar um estresse desnecessário, nada
melhor do que recorrer às notas taquigráﬁcas. Para
mim, foi uma colaboração fundamental.
Não me arrependo. Pelo contrário. Deixei uma
experiência muito rica e muito interessante que o Departamento de Taquigraﬁa da Assembleia ofereceu, e
que eu a acolhi. Não foi ideia minha, não tenho essa
genialidade; foi a experiência daqueles proﬁssionais
que sugeriram a possibilidade de termos a presença
do acompanhamento e da anotação, de termos as
notas taquigráﬁcas em reuniões da Mesa, nas audiências, de maneira que guardássemos as memórias
de todos aqueles encontros. Elas estão lá nos Anais
da Assembleia do Rio Grande do Sul. Lembrei-me da
importância dessa atividade e de como os taquígrafos
e as taquígrafas podem colaborar para a manutenção
histórica de reuniões importantes, de decisões importantes que são tomadas, e não nos damos conta de
que não há uma anotação em ata se não houver alguém para registrar essas notas, até porque, muitas
vezes, a memória acaba se apagando.
Então, quero me somar às homenagens – também
o Presidente Paim se associou a elas –, exatamente
recuperando esse registro e essa experiência muito rica
e muito especial que vivi na condição de Presidente da
Assembleia do meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Aliás, nosso Estado, Senador Paim, está vivendo
momento muito preocupante. Estamos, Senador Marco
Maciel, vivendo uma experiência que pode ser vista ou
poderia ser vista como normal para os nossos Estados
do Norte e os do Nordeste brasileiro, que é a seca.
Uma seca que se agrava a cada dia, que começa
a afetar o cotidiano de pelo menos um milhão de gaúchos. Mais de um milhão de gaúchos estão afetados
com essa seca, que era considerada, até pouco tempo, uma estiagem, mas que agora já é vista realmente como uma seca, a pior dos últimos 80 anos. Algo
parecido só aconteceu em 1929.
Ontem, mesmo, estávamos aqui, numa sessão
solene, homenageando o Tratado da Antártida, e vimos
que o Rio Grande do Sul é o Estado mais meridional
do Brasil, o mais austral, o que está mais próximo da
Antártida. Aqui lembrei e analisei a importância em se
conhecer todo esse processo de mudanças climáticas.
Porque qualquer alteração que possa ocorrer na Antártida, aqui no Brasil, o primeiro Estado a ser afetado
é o Rio Grande do Sul, seja pela proximidade, seja por
estar no meio do caminho entre a Amazônia e a Antár-
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tida. Entendemos que, realmente, tem-se de criar uma
nova consciência, tem-se de buscar estudar com mais
profundidade. Dos últimos oito anos, em cinco deles,
o que até então era visto apenas como uma estiagem
agora já não o é. Vemos que as próprias regulamentações em nível de Governo Federal, quando se fala em
estiagem, dizem ser “algo ameno; não é tão grave” e,
portanto, as medidas emergenciais não são adotadas
com a velocidade necessária para atender os problemas
que ocorrem nas regiões afetadas pela seca.
Alguns Municípios da Região Noroeste do Estado, Erechim e Três Passos, decidiram parar suas
atividades na próxima semana. Não haverá aulas nas
escolas, os postos de saúde atenderão apenas emergências e a máquina administrativa vai parar para poder
economizar recursos e, com esses recursos, utilizar o
abastecimento de água lá no interior do Município. É
lá na colônia, onde está aquela família isolada, que o
problema está maior.
Inclusive, estamos deixando aqui um apelo muito
especial ao Ministério da Integração Nacional para que
seja analisada a possibilidade de, a partir de estudos
técnicos e de análise criteriosa, alterar a nomenclatura: mudar do termo “estiagem”, que remete à baixa
dos recursos hídricos, para o termo “seca”, que, mais
apropriadamente, remete ao exaurimento desses recursos, que é o que, infelizmente, hoje enfrentamos com
seriíssimas consequências sociais e econômicas no
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná.
Quando a gente olha as cataratas do Iguaçu, ﬁca assustado, porque se veem os paredões de pedra com
ﬁletes d’água correndo no Paraná. A gente olha para
o Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, e vê que está
mais de dois metros abaixo do seu nível o grande Rio
Uruguai, que nos divide com a Argentina.
Então, essas medidas exigem realmente uma reação imediata de parte do Governo Estadual – a Dona
Yeda já anunciou recursos – e do Governo Federal,
Senador Marco Maciel, para que minimizemos esse
problema que a população está enfrentando. Um milhão
de gaúchos estão hoje enfrentando a seca.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do
orador.) – Nobre Senador Sérgio Zambiasi, eu gostaria
de, numa rápida intervenção, em função do discurso
que V. Exª está proferindo, dizer que, como pernambucano e, conseqüentemente, de um Estado que sofre
frequentemente da seca – e, infelizmente, isso é uma
questão recorrente em nosso Estado e no Nordeste –,
na minha opinião, a seca é muito pior do que a enchente, se bem que esta, no momento, provoca vítimas e
muitos danos materiais, no Norte e Nordeste do País,
causando desalojando muita famílias, sobretudo as
mais pobres. A enchente se dá num certo momento,
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depois seus efeitos se diluem rapidamente, desde que
haja assistência adequada por parte de instituições
governamentais. Já a seca é algo que permanece, e
às vezes permanece, por exemplo, no Nordeste, em
período que ultrapassa um ano, dois anos, três anos,
afetando não somente a atividade econômica mas, sobretudo, o dia-a-dia do cidadão. Daí por que imagino
o quanto o Rio Grande Sul não deve estar sofrendo
com a seca, como V. Exª assim com propriedade classiﬁcou, que se veriﬁca no Estado, que tem uma enorme e reconhecida produção agrícola e que inclusive
concorre muito para as nossas exportações. Ouvindo
outro dia uma exposição do Presidente da Fiergs, ele
se reportava ao fato de que o Rio Grande do Sul é o
segundo maior exportador do Brasil depois de São
Paulo. Então, eu faço votos de que o apelo de V. Exª
seja ouvido pela administração federal, nomeadamente, pelo Ministro da Integração Nacional, para que providências imediatas sejam adotadas para o socorro
das populações, sobretudo aquelas mais atingidas, e
para que, consequentemente, os seus efeitos sejam
devidamente reduzidos e a atividade econômica seja
preservada, de tal sorte a assegurar o bem estar de
toda a população do Rio Grande do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Marco Maciel, por sua manifestação
de solidariedade ao nosso povo, que está vivendo
realmente um momento extremamente preocupante,
porque esta, em princípio, seria a época das chuvas
no Rio Grande do Sul e elas não estão acontecendo.
E a tendência agora é baixar a temperatura. Gradativamente, dia a dia, as temperaturas começam a ﬁcar
mais baixas e, à medida que vem o frio, as chuvas reduzem também. Abril não foi um mês frio; maio está
sendo ainda um mês razoavelmente quente, mas já
começamos a ter, em Santa Catarina, no Paraná e
nas nossas fronteiras, nas serras do Rio Grande do
Sul, temperaturas mais baixas, de dois, três graus, o
que é absolutamente comum.
Nós, no Sul, precisamos que essas temperaturas cheguem. Está no nosso DNA. O frio para nós faz
parte da nossa vida, porém a situação climática não
está adequada e precisamos de uma reação imediata.
Assim como foi enviada uma medida provisória para
minimizar o problema daqueles desastres climáticos em
Santa Catarina, que venha urgente uma nova medida
provisória para minimizar os desastres climáticos: no
Norte e Nordeste, as enchentes; no Sul, a seca.
A Governadora Yeda já tomou algumas providências. Acabou de liberar R$5 milhões para distribuir aos
Municípios; e conceder a isenção para os produtores
prejudicados que ﬁnanciaram a compra de sementes
para o milho safrinha, como se diz lá. Os recursos já
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disponíveis serão destinados à canalização de poços
artesianos perfurados em 202 Municípios, para suprir
a falta d’água.
O Rio Grande do Sul possui 496 Municípios; 196
já estão em situação de emergência. E nós estamos
esperando que, na semana que vem, o Governo Federal
também anuncie medidas de socorro, especialmente,
Senador Paim, aos pequenos agricultores. Porque, se
esses não forem atendidos, isso acaba provocando uma
migração que resulta num choque cultural terrível. São
pessoas que estão lá na sua pequena propriedade, de
5, 10, 15, 20 hectares – esse é um aspecto que sempre tem que ser levado em conta.
Quando se fala que o dono de uma propriedade
de 5 hectares sustenta uma família e coloca um ﬁlho
na universidade, isso aqui, no Centro-Oeste, com as
suas grandes propriedades, é quase incompreensível.
Mas, no Sul, é assim: o pequeno agricultor vive em
sua pequena propriedade, de 5, 10, 15, 20 hectares,
e dali tira o seu sustento, com sua vaca de leite, com
sua criação.
Aliás, a queda na produção de leite no Estado já
caiu em torno de 40%. Então, o efeito da seca é só a
falta d’água? Não! Não, é também a falta de alimentação para os animais, para o gado. O gado leiteiro já
está sofrendo e, portanto, já está havendo um baque
na produção de leite do Estado, que é um dos grandes
produtores brasileiros.
Ainda em relação à decisão da Governadora
Yeda, ela determinou a isenção dos produtores que
compraram sementes de milho safrinha. No Programa
Troca-Troca devem ser beneﬁciados 110 mil pequenos agricultores, o que signiﬁcará um investimento de
R$2,5 milhões.
Também a Governadora Yeda determinou o adiantamento R$50 mil do repasse do ICMS do Governo aos
Municípios atingidos também. E já se prevê um prejuízo
de R$1,2 bilhão na produção agrícola e na economia
do Estado do Rio Grande do Sul, com a quebra na safra gaúcha de grãos, especialmente na área da soja,
que está sendo muito atingida.
Então, a nossa manifestação aqui soma-se ao
clamor das regiões atingidas. E não é apenas o Rio
Grande do Sul. Santa Catarina está sendo atingida,
Paraná também tem problemas de seca, mas a região
mais atingida é o Rio Grande do Sul. Ali na fronteira,
a Argentina está com problemas sérios, o Uruguai
também está com problemas sérios. Eles são nossos
vizinhos. O Governo tem que promover uma reação
imediata.
Senador João Pedro, do nosso Estado do Amazonas.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Zambiasi, V. Exª retrata uma situação dramática do seu
Estado, o Rio Grande do Sul. Primeiramente, quero
prestar solidariedade ao seu discurso, a sua reﬂexão,
em que faz um apelo aos Entes Federativos no sentido
de adotarmos providências. Há um milhão de pessoas
passando por privações e necessidades. O Senador
Marco Maciel estava dizendo que a seca é mais cruel,
mais difícil do que a própria enchente. Veja a situação
do nosso País. São vários os Estados do Brasil com
enchentes dos seus rios. A minha região está inundada; o Amazonas, no Norte, na Amazônia. E o Estado
de V. Exª passando por uma seca histórica – só em
29 do século passado. E Santa Catarina passou por
um problema dramático há um ano. Isso nos remete
também a apoiarmos iniciativas no rumo da pesquisa,
de estudos e de um compromisso com o componente
ambiental. Quando vejo aqui nesta Casa a propositura
de se alterar o Código Florestal, ﬁco muito preocupado. Há poucos dias, aconteceu uma audiência pública
aqui e estavam todos os presidentes, os 27 presidentes
das federações da agricultura. Chamou-me a atenção
porque não havia um cientista aqui. Precisamos combinar o desenvolvimento econômico, a infraestrutura,
fazer uma hidrelétrica, enﬁm, chamarmos a ciência
para trabalharmos juntos. Não podemos, no Século
XXI, abrir mão de reﬂetirmos e trabalharmos a questão
ambiental com a questão econômica, com a questão
social. A ciência se faz necessária para que o presente
e o futuro possam ajudar a todos, possam contribuir,
possam trazer felicidade. Então são dramáticas as duas
situações: as enchentes na Amazônia, no Nordeste, e
a seca, dura, cruel, no Rio Grande do Sul. É hora de
nós reﬂetirmos e construirmos políticas públicas, as
ações todas, com a participação da ciência no sentido
de nós sermos justos com o futuro e comprometidos
com a qualidade de vida em um futuro bem próximo,
não só do Brasil e de nossas regiões, mas da humanidade. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador João Pedro, pelo Amazonas.
Concordo plenamente com V. Exª. Entendo que,
nestes novos tempos, o Ministério da Agricultura, o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Ciência
e Tecnologia devem trabalhar muito unidos, sem radicalizações, encontrando alternativas possíveis, saudáveis para preservar o meio ambiente e, ao mesmo
tempo, produzir alimentos para a humanidade a preços
acessíveis, com sobrevivência. Há uma ansiedade por
novas fronteiras agrícolas, mas, a cada notícia sobre
uma derrubada das ﬂorestas amazônicas, parece uma
punhalada, não em nosso coração, mas uma punhalada em nosso pulmão. Tem-se de fazer com que a atual
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fronteira agrícola possa produzir mais, tem-se de usar
da pesquisa, da ciência e da tecnologia para que as
nossas grandes fronteiras agrícolas possam produzir
mais a custos mais baixos e que nossa população tenha acesso fácil ao alimento e a uma sobrevivência
com dignidade. Por isso, também defendo a pesquisa.
Eu a considero fundamental. E quero aqui reconhecer que o atual Governo Lula realmente permitiu que
o Ministério da Ciência e Tecnologia ganhasse um
espaço e um protagonismo que se desconhecia até
então. Esse é um Ministério que, realmente, passou
a ter protagonismo e está trabalhando intensamente
no estímulo à busca de alternativas pela ciência e da
pesquisa; assim como, também, a atuação do Ministério do Meio Ambiente.
Entendo que nós não podemos trabalhar com
conﬂitos nestas três áreas: no meio ambiente, na pesquisa, na ciência e tecnologia e na agricultura, Senador Paulo Paim.
Enquanto isso, aguardamos imediatas ações, assim como a Governadora Yeda Crusius já promoveu,
ainda ontem, alguns atos que já começam a minimizar
os efeitos, especialmente com essas 110 mil famílias
que terão seus problemas minimizados com as determinações tomadas ontem. Que o nosso Governo
Lula possa rapidamente também buscar uma medida
provisória que alcance esses atingidos e, com isso,
nós consigamos superar este momento, enquanto se
trabalha por alternativas viáveis e por uma sobrevivência adequada, preservando, obviamente, o ambiente,
porque é ali que está a vida.
Agradeço a generosidade do tempo, Senador
Paulo Paim, mas acho que o Rio Grande do Sul não
poderia ﬁcar fora desse debate. V. Exª se manifestou
ontem; o Senador Pedro Simon também, ontem, alertou
para esse problema. Acho que nós temos de, unindo
nossas vozes e recebendo a solidariedade dos colegas das demais entidades da Federação, sensibilizar
o Governo, que já anuncia estudos para que, imediatamente, ocorra uma ação de salvamento dessas regiões afetadas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Cumprimento o Senador Zambiasi, que mais uma
vez vem à tribuna e se referiu aos três Senadores do
Rio Grande que, de forma conjunta, estão pedindo ao
Governo Federal, já sabemos que algumas iniciativas
estão sendo tomadas nesse sentido, que atenda à
situação muito difícil, Senador João Pedro, do nosso
Estado do Rio Grande do Sul.
Passamos a palavra, de imediato, ao nobre Senador João Pedro.
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senador
Marco Maciel, na manhã de hoje, congratulou-se e fez
um registro histórico da presença desses proﬁssionais
especiais que são os taquígrafos. Também quero, Senador Marco Maciel, me congratular com a reﬂexão de
V. Exª e com esses proﬁssionais.
Passei pela Câmara Municipal de Manaus, onde
estavam presentes esses proﬁssionais. As Casas Legislativas, na realidade, não vivem sem a taquigraﬁa,
sem a eﬁciência desse trabalho que, muitas vezes, é
o parâmetro fundamental não só para o registro do dia
a dia, mas para dirimir dúvidas no Parlamento.
Passei também pela Assembléia Legislativa do
meu Estado, o Amazonas, e lá estavam esses competentes proﬁssionais.
Aqui no Senado não é diferente. E quero parabenizar a data que há dois dias foi comemorada. O
Senador Marco Maciel registrou que esses proﬁssionais começaram lá atrás, no Império Romano, com a
presença da taquigraﬁa. Parabéns!
Sr. Presidente, Srªs Srs. Senadores, foi com enorme preocupação que recebi, na quinta-feira última, a
notícia da aprovação, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado, da PEC que versa sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
A votação polêmica, apertada, reﬂete a equilibrada
divisão de opiniões e remonta à complexidade de um
tema que precisa ser mais bem discutido por toda a
sociedade e pelo corpo de legisladores brasileiros.
Por imperioso, gostaria de chamar a atenção aqui,
fazendo o contraponto com as opiniões favoráveis à
aludida redução, para o fato de que a ﬁxação da idade
de 18 anos para imputabilidade penal se deu em consonância com o espírito dos organismos internacionais
preocupados com o problema do conﬂito com a lei.
Esse limite de idade coaduna-se com parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos,
tais como: a Convenção dos Direitos das Crianças;
as Regras Mínimas para Administração da Justiça de
Menores (Regras de Beijing); as Diretrizes para Prevenção da Deliquência Juvenil; as Regras de Riad, que
regulam a proteção dos menores privados de liberdade; o Pacto da San José da Costa Rica. Todos esses
documentos foram subscritos pelo Estado brasileiro,
Presidente Paim, o qual comprometeu-se a tutelar esse
importante segmento da nossa população.
Lamentavelmente, a ocorrência de graves crimes,
com signiﬁcativo clamor público e que contaram com a
participação de adolescentes, disseminaram no imaginário brasileiro a ideia de que o menor não se sujeita a nenhuma medida repressiva e que o Estatuto da
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Criança e do Adolescente é condescendente e ineﬁcaz
diante desse estado de tamanha violência. Diferente
disso, Sr. Presidente, o Estatuto (ECA) prevê inúmeras
providências socioeducativas contra o infrator, dentre
as quais ﬁgura, inclusive, a internação, que nada mais
é que a prisão do menor, regida por princípios de brevidade e a ser decretada quando for absolutamente
necessária. E elas ocorrem, Srs. Senadores.
Dados do Levantamento Nacional do Atendimento
Socioeducativo, realizado pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no
ano de 2006, demonstram que, no Brasil, 3.625 adolescentes do sexo masculino e 121 adolescentes do
sexo feminino encontravam-se cumprindo internação
provisória, em face do cometimento de delitos graves
nas várias regiões do Brasil. Atualmente, Sr. Presidente, esse número é de cerca de 15.600 adolescentes
em todo o País.
Isso demonstra que as medidas apontadas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente não são píﬁas.
A avaliação que se faz hoje dessa jovem legislação
é de que houve muitas conquistas e vitórias durante
esses 17 anos de vigência, mas também que ainda
precisamos avançar em muitos setores da sociedade
civil e do Poder Público, construindo e instrumentalizando abrigos e casas de internação para essa clientela, dentre outras medidas, pois só assim estaremos
garantindo, de forma efetiva, os direitos de um ser humano em condição peculiar de desenvolvimento, como
estabelece o próprio Estatuto.
Outro aspecto, Presidente, acerca dessa temática, que deve merecer nossa reﬂexão, diz respeito à
imputação, ao adolescente causador do ato infracional,
da responsabilidade pelos crescentes índices de criminalidade registrados no nosso País. Esse argumento
revela a maneira irresponsável e desinformada com
que vem sendo tratada essa discussão, sobretudo se
considerarmos que 90% dos crimes são perpetrados
por adultos, Sr. Presidente. Noventa por cento dos crimes, no nosso País, são perpetrados por adultos!
Absorver essa falácia é virar as costas às verdadeiras causas do problema, que são maiores, complexas e transcendem o entendimento de parte da nossa
população, que clama por justiça em sua sede de vingança, como na época remota da Antiguidade, onde
imperavam as regras da vingança privada.
As verdadeiras causas devem-se em grande
parte às desigualdades sociais que, há séculos, assolam o País, associadas à consequente miséria e à
mudança de fatores culturais e comportamentais que
se incrustaram no meio social com o advento da modernização.
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Não se pode olvidar, ademais, Srs. Senadores,
que hoje as crianças e adolescentes neste País são
mais vítimas do que agentes da violência. No Rio de
Janeiro, por exemplo, eles são responsáveis por 9%
dos delitos praticados, enquanto são vítimas em 92%
dos casos. Segundo dados do IBGE, o nosso Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística, de 2002, são registrados, no Brasil, 16 homicídios por dia, de pessoas
situadas na faixa de zero a dezoito anos. É o IBGE que
aponta: 16 homicídios por dia no Brasil, justamente nessa faixa da nossa população, de zero a dezoito anos.
Esses dados assustadores evidenciam que nossas
crianças e jovens, em vez de medidas emergenciais e
retaliadoras, movidas pelo clamor midiático, precisam,
sim, de outro modo, ser protegidas contra os perigos
da pobreza absoluta, do trabalho ilegal, da exploração
sexual, dos maus– tratos e do abandono, cabendo a
nós legisladores, sociedade e ao Estado brasileiro a
criação de oportunidades efetivas para que a juventude possa exercer a plenitude da cidadania.
Bem a propósito, a Secretaria de Desenvolvimento e Bem-Estar Social de São Paulo, que administra a
Febem, divulgou, recentemente, um estudo sobre os
bairros de origem dos internos da instituição. Não por
acaso existe uma elevada correlação com os bairros
mais violentos do Estado: Sapopemba, Capão Redondo,
Jardim São Luis, Grajaú, Cidade Ademar, Brasilândia
e Jardim Ângela foram os bairros com maior número absoluto de homicídios entre 1996 e 1999. Cerca
de um quarto dos internos da Febem paulista residia
precisamente nesses bairros, nesses locais, restando
demonstrado, com isso, uma estreita correspondência
entre o número de homicídios nos 96 bairros da capital de São Paulo e o número de internos na Febem
por bairro.
Tendo em vista essa indiscutível relação entre
deliquência e contexto de socialização, como argumentar que se tratou de uma “opção” pela marginalidade? Como sustentar, Sr. Presidente, o argumento
de que o menor deve, sim, ser responsabilizado por
ter “decidido” delinquir?
Somam-se a esse quadro estrutural dados de
pesquisa da ONU que, após analisar a legislação de
57 países, constatou que apenas 17% adotam idade
menor de 18 anos como critério para deﬁnição legal
de adultos. São países como Bermudas, Chipre, Estados Unidos, Grécia, Haiti, Índia, Inglaterra, Marrocos,
Nicarágua, São Vicente, Granada.
Nos países em que a imputabilidade penal se
situa dos 7 aos 17 anos tem-se mostrado crescente
a criminalidade, sendo que alguns deles, como medi-
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da preventiva, reﬁxaram recentemente o limite aos 18
anos, a exemplo do que ﬁzeram Alemanha e Espanha.
Mudaram de posição, Sr. Presidente.
A verdade é que, na média mundial, os jovens
representam 11% do total dos infratores – dado da
ONU –, estando o Brasil 10%, portanto, abaixo dos
padrões internacionais.
Diante disso, Sr. Presidente, não podemos permitir que menores com 16 anos sejam processados,
posto que estaremos estendendo a área de atuação
do deletério sistema penitenciário brasileiro, gestando, com tal medida, um problema com reﬂexos que,
a médio e longo prazos, serão direcionados à própria
sociedade, pois toda violência que os menores haverão
de absorver dentro dos presídios acabará revertendose mais adiante nas ruas, quando esses jovens forem
liberados munidos de traumas e revoltas decorrentes
das atrocidades sofridas na cadeia, no sistema penitenciário brasileiro.
A meu ver, resta claro que a ideia de que a redução tem impacto intimidatório e que remeteria à diminuição da criminalidade não se sustenta, pois a cadeia
já se revelou sanção insuﬁciente para refrear a ação
delituosa dos adultos. Penso – contrapondo-me ainda
a esse argumento da redução – que a experiência precoce na cadeia contribuirá para aumentar ainda mais a
criminalidade, uma vez que a taxa de reincidência no
sistema carcerário, que, segundo o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),
é de cerca de 60%, é superior à taxa nas instituições
juvenis, que hoje é de 20%.
Rebaixar a idade penal para que os indivíduos
com menos de 18 anos não sejam envolvidos pelo
crime organizado equivale, Sr. Presidente Paim, a
jogar na criminalidade jovens cada vez menores. Ao
adotarmos o critério de 16 anos, os traﬁcantes recrutarão os de 15. Se reduzirmos para 11 anos, na manhã seguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os de 10
anos serão aliciados como soldados do tráﬁco. Essa
é a realidade.
Assim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero
unir-me a todos aqueles que perﬁlam pela manutenção
da idade para imputabilidade aos atuais 18 anos. Sei
que V. Exª é contra a redução e conheço a postura e
a dedicação de V. Exª a esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Acho que todo militante dos direitos humanos não
poderia ter uma posição que não seja a sua.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Sr. Presidente.
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Uno-me sobretudo aos proﬁssionais que trabalham na área da infância e juventude, que lutam diuturnamente não apenas para reprimir a prática de atos
infracionais, mas, fundamentalmente, para garantir a
reeducação e a reinserção dos menores em conﬂito
com a lei no meio social e familiar de outrora.
Tenho claro que os jovens que sobreviverem
aos efeitos dessa medida de tamanha insensatez não
encontrarão na pena, por mais rigorosa que seja, a
solução para os males decorrentes do estado de violência endêmica.
A juventude brasileira quer inclusão social e não
redução da maioridade penal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, membros deste
Congresso, membros deste Senado, a moderação, o
equilíbrio, o bom senso em outro polo deste debate é
tudo o que a sociedade brasileira espera e merece dos
seus representantes, dos seus legisladores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
SP) – Senador João Pedro, convido V. Exª a presidir
os trabalhos, para que eu possa fazer uso da palavra.
(Pausa.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Antes do próximo orador, vou ler o Ofício nº 550:
É lido o seguinte:
OFÍCIO PGR/GAB/Nº 550
Brasília, 7 de maio de 2009
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 176/2009-PRESID, de 4
de maio de 2009, de Vossa Excelência, comunico que
designei o Procurador da República Gustavo Pessanha
Velloso para acompanhar o Inquérito Policial nº 3/2009,
do Senado Federal, instaurado para apurar eventuais
ilícitos penais praticados pelo servidor público João
Carlos Zogbi, tendo em vista que anteriormente já havia
sido distribuído ao referido Procurador da República,
no âmbito da PR/DF, procedimento criminal que tem
como objeto tais fatos.
Atenciosamente. – Antonio Fernando Barros e
Silva de Souza, Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A Presidência recebeu o Relatório nº 1, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, oriundo da
Subcomissão Temporária dos Marcos Regulatórios,
criada nos termos do Requerimento nº 10, de 2007 –
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CAE, encaminhando suas conclusões e apresentando
proposições que serão lidas oportunamente.
É o seguinte o relatório recebido:
(*) RELATÓRIO Nº 1, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econômicos, oriundo da Subcomissão Temporária, criada nos termos
do Requerimento nº 10, de 2007-CAE, para discutir
os Marcos Regulatórios das Agências Reguladoras
e de setores da economia brasileira, tais como: energia elétrica; prospecção e produção de petróleo e gás
natural; abastecimento de derivados de petróleo, gás
natural e biocombustíveis; telecomunicações; recursos
hídricos; transportes rodoviários, ferroviários, portos,
aviação civil; saneamento básico; meio ambiente e
resíduos sólidos; mineração; comunicação social; e
vigilância sanitária.
(*) Publicado na íntegra em suplemento à presente edição.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O próximo orador inscrito é o Senador Paulo
Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
João Pedro, Senador Adelmir Santana, Sr. Presidente,
eu falei no dia de ontem sobre as minhas preocupações e o verdadeiro quase desespero, desesperança
com a seca num setor amplo do Rio Grande. E falei
também da chuva que leva ao caos cidades do Norte
e do Nordeste, invertendo aquilo que era uma realidade em décadas passadas: no Sul, muita chuva; no
Nordeste, muita seca.
Senador João Pedro, devido a essa questão é
que, hoje, já que falei ontem sobre a questão do Rio
Grande – o Senador Zambiasi e o Senador Simon também reaﬁrmaram, e solicitamos medidas por parte do
Governo Federal, por parte da União, que estão sendo
tomadas, uma série de medidas, para ajudar os Estados do Sul –, entro numa reﬂexão sobre a questão do
meio ambiente no contexto internacional.
Entendo eu – conversei com especialistas na área
– que isso que acontece hoje no Rio Grande, no Paraná
e em Santa Catarina e o que acontece no Nordeste se
deve ao desrespeito ao meio ambiente, principalmente
por ação do homem junto ao Planeta.
Sr. Presidente, todos sabem do problema, mas
não tomam medidas adequadas de urgência e de importância em relação à preservação ambiental. Parece-nos que os seres humanos estão com o coração
mais fechado para o clamor da natureza; e aí vêm as
consequências, e os atingidos são exatamente os seres vivos.
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Por isso, Sr. Presidente, faço hoje esta reﬂexão.
Recebi material muito interessante da revista JB
Ecológico, que faço questão de destacar da tribuna do
Senado. Em um dos artigos, conta-se que os polos
Norte e Sul estão derretendo a olhos vistos, deixando
cientistas aturdidos e sem entender direito a dimensão
do que está por vir, em termos de aumento de cataclismos e da subida do nível dos mares – todos sabemos
que os mares têm tendência a subir. Fala-se em cenários catastróﬁcos para daqui a 50 ou 100 anos.
Sabemos que nosso planeta está passando por
diversas mudanças, e vai mudar mais ainda, dentro
de poucos anos. Se unirmos o crescimento populacional, a mudança climática, a escassez de recursos,
a ascensão de novas potências, as instituições internacionais, a globalização, a geopolítica energética
mundial e se deixarmos evoluir por apenas 15 anos,
poderemos ter ideia dos problemas que enfrentaremos
já agora em 2025.
Conforme as previsões da JB Ecológico, nesse
futuro, a agenda global de governança estará fundamentalmente ocupada com questões ligadas às limitações
de recursos energéticos, hídricos e de alimentos, exacerbadas principalmente pelas mudanças climáticas.
Simultaneamente ao desaﬁo de assegurar fontes
seguras e limpas de energia e de gerenciar a escassez
crônica de alimentos e a falta de água nos próximos
15, 20 anos, o sistema de governo internacional terá
de lidar com uma pressão ainda maior sobre esses recursos vitais, proporcionada pela adição de cerca de
um bilhão de pessoas à população mundial.
A população mundial está projetada para crescer cerca de 1,2 bilhão de pessoas entre 2009 e 2025
– de 6,8 bilhões para cerca de 8 bilhões de pessoas.
Ásia e África serão responsáveis por praticamente
todo o crescimento populacional mundial dos próximos 20 anos.
Nesse futuro, Sr. Presidente, não tão distante,
é provável que mais de um bilhão de pessoas não
terão acesso à água e à comida. Trinta e seis países
poderão ser afetados pela falta de acesso às reservas
estáveis de água.
A escassez de recursos naturais será, sem sombra de dúvida, um grande desaﬁo a enfrentar. As mudanças climáticas tendem a piorar o quadro de aquecimento
global. Em países que exportam grãos, a demanda por
biocombustíveis vai reivindicar maiores áreas de cultivo
e maiores volumes de água para irrigação.
Existe outro aspecto que precisa ser levado em
conta e que foi levantado recentemente pelo físico e
economista Prêmio Nobel da Paz de 2007, Mohan
Munasinghe, ao ser entrevistado recentemente em
matéria que li no jornal O Globo. Ele disse acreditar
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que “os principais impactos do aquecimento global afetarão os países menos favorecidos economicamente”,
ou seja, os mais pobres – e aqui falávamos da África.
Ele ressaltou que a tragédia da mudança climática é
que podemos esperar, nos próximos 50 ou 100 anos,
aumento de 3 graus Celsius, Sr. Presidente, ou pouco
mais; o nível dos mares vai aumentar meio metro, e haverá também mais tempestades e furacões. A maioria
desses estragos, diz ele, ocorrerá nas zonas tropicais,
onde estão os países mais pobres.
Segundo ele, os países pobres precisam não só
resolver o problema do aquecimento, mas também a
pobreza e a segurança alimentar. Deveria haver um
grande fundo para ﬁnanciar novas tecnologias; países
ricos devem reduzir suas emissões; os pobres devem
continuar com emissões baixas e receber ajuda para
sobreviver às mudanças climáticas que estão aí.
Munasinghe ainda aﬁrma que enfrentamos uma
situação séria quando as mudanças climáticas afetam
as populações mais desassistidas. Isso é cruel, porque
sabemos que a população mais pobre não foi a que
causou esses problemas. Isso tudo foi provocado, basicamente, por um estilo de vida de desperdício, pela
maior parte da população do planeta.
Hoje, Sr. Presidente, que quadro temos diante de
nós? Falávamos aqui, antes, da seca no Rio Grande
do Sul, em que vários Municípios já estão em estado
de alerta, e o Nordeste sofrendo com chuvas inﬁndáveis, cujos Municípios estão em estado de emergência.
Quem não tem visto, pela televisão, o Nordeste, as casas praticamente cobertas pelas águas; rios subindo
cinco, seis metros?
Essas intempéries nunca foram tão intensas e
avassaladoras quanto têm sido nos últimos anos, e,
com certeza elas anunciam o quadro devastador das
mudanças climáticas.
Vale registrar, Sr. Presidente, a pergunta feita na
revista que mencionei neste pronunciamento. A pergunta é esta: “De que vale ﬁcar falando na defesa de
mais produção, se, diante da escalada das mudanças
climáticas, é bem provável que, em breve, muitos não
terão sequer condições climáticas para plantar qualquer coisa que seja?”
É importante que, antevendo esse futuro, pensemos em alternativas viáveis para preservar nosso planeta desse processo de destruição, que, infelizmente,
está em andamento.
Sr. Presidente, inúmeras foram as vezes que,
quando presidia a CDH – e isso foi até o ano passado
–, levei o tema “meio ambiente” ao debate. Para mim,
o tema “meio ambiente” é hoje quase principal, no que
concerne aos direitos humanos. Levei-o a debate para
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que pudéssemos colaborar com propostas positivas e
com atitudes que se fazem urgentes.
Como fruto desse debate, Sr. Presidente, apresentei propostas como o PLS nº 112, em 2008, que
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, para determinar que o Poder Público priorize a compra de papel
reciclado – coisa que o Senado já está fazendo; o Senado tem dado exemplo, na área pública, de uso do
papel reciclado.
Apresentei também o PL nº 618, que regulamenta
o exercício da proﬁssão de Catador de Materiais Recicláveis e de Reciclador de Papel. Projeto também aprovado no Senado. Está na Câmara. Eu, aqui, aproveito
para fazer mais um apelo à Câmara dos Deputados
sobre a importância de se regulamentar o exercício
da proﬁssão de Catador de Materiais Recicláveis e de
Reciclador de Papel.
Esse projeto, Senador João Pedro, na verdade,
surgiu e me foi apresentado em audiência pública por
inúmeros catadores de papel de São Paulo e do Brasil.
Realizaram um congresso e depois vieram a Brasília
me trazer a sugestão, e eu apresentei este projeto.
Apresentei também, Senador João Pedro, nesse mesmo período, fruto do trabalho da Comissão de
Direitos Humanos, a PEC nº 23/2008, que altera os
artigos 52 e 243 da Constituição Federal para dispor
sobre a aprovação, pelo Senado Federal, da compra
de terras localizadas na Amazônia Legal e dá outras
providências.
V. Exª acompanhou esse debate. V. Exª é um estudioso da questão da Amazônia e me recomendou,
inclusive: “Apresente a PEC, Paim, para o debate”.
Não pode a Amazônia ser comprada por grupos multinacionais de forma totalmente livre. Essa situação
preocupa a todos nós. Por isso, repito: o projeto simplesmente altera os arts. 52 e 243 de nossa Constituição para dispor sobre a aprovação, pelo Senado
Federal, das operações de compra e arrendamento
nas terras rurais localizadas na Amazônia Legal e dá
outras providências.
Claro que esse é um tema para o debate. Nós
o apresentamos para o debate. Nós queremos inibir
a apropriação de nossa querida Amazônia, algo que,
todos sabemos, pode acontecer de forma devastadora
se não impusermos controles. Devemos, como V. Exª
sempre diz, Senador João Pedro, promover um debate qualiﬁcado sobre a Amazônia aqui no Congresso
Nacional. V. Exª nos lidera nesse debate.
Também apresentei, Sr. Presidente, o PLS nº
271/2004, que altera os incisos II e III do art. 71 da Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que passaria a
vigorar com a seguinte redação:
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II – noventa dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da
apresentação de defesa ou do transcurso do
prazo previsto no inciso anterior.
III – vinte dias para o infrator recorrer da
decisão condenatória à instância superior do
Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, ou à Diretoria de Portos e Costas, do
Ministério da Marinha, de acordo com o tipo
de autuação, contados da ciência da decisão
proferida. [Ou seja, é uma forma de preservar
também.]
Vale destacar, Sr. Presidente, algumas ações
importantes que vêm sendo adotadas para recuperar
os danos que o homem causou à natureza. Por exemplo, foi acertado um pacto entre quarenta ONGs, empresas e governos para restaurar 150 mil quilômetros
quadrados da Mata Atlântica, ou seja, recuperar 30%
da área original do bioma até 2050.
Outro exemplo vai em direção à revolução energética. Novas tecnologias poderão oferecer alternativas
viáveis de fontes energéticas. Uma boa possibilidade
de fonte renovável é a utilização da energia eólica.
Como fonte de energia limpa, é uma excelente alternativa sustentável da economia global.
Sr. Presidente, a economia solar é mais um exemplo. O Governo prometeu incluir aquecimento solar em
pelo menos metade das casas do projeto de habitação
do PAC. Esta é uma medida que temos de elogiar: para
metade de cerca de um milhão de casas, já há o compromisso de que seja adotado o aquecimento solar.
Segundo informa o JB Ecológico, com o lema
“um aquecedor solar para cada lar”, um projeto gratuito já propõe substituir parcialmente a energia elétrica consumida por 36 milhões de famílias que usam
o chuveiro elétrico.
A ONG Sociedade do Sol está desenvolvendo
uma tecnologia de aquecedor solar de baixo custo.
Parece-me, Sr. Presidente, que essa tecnologia vai
beneﬁciar milhões de brasileiros.
O programa Bolsa Floresta, no Amazonas, realiza oﬁcinas onde a importância de preservar as ﬂorestas em pé é uma questão facilmente explicada por
qualquer morador que participa das oﬁcinas. Sei que
ninguém mais do que V. Exª defende essa tese e fala
sobre o tema.
Senador João Pedro, naturalmente não sou um
especialista na nossa querida Amazônia, porém, mais
do que nunca, percebemos que essa questão do meio
ambiente afeta a todos no Planeta – infelizmente, agora
sinto essa reação negativa no meu Rio Grande –, tenho vindo à tribuna com mais insistência para dialogar
com V. Exª sobre esse tema.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O Bolsa Floresta é uma política pública muito
interessante, muito importante, criada pelo atual Governador do Estado, o Governador Eduardo Braga. Tenho
a impressão de que é uma das principais ações nessa
questão. O Governo do Estado tem várias ações, mas
essa, que combate o desmatamento ilegal, traduz uma
posição de Governo e de Estado, mostra um zelo muito
grande, um compromisso contra a derrubada de árvores e as queimadas lá na Amazônia. As populações
tradicionais estão recebendo essa Bolsa. É um valor
simbólico, mas é muito importante na minha opinião.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É educativo, aponta novos caminhos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Essa política é do Governador Eduardo Braga,
no Amazonas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cumprimento o Governador. Confesso-lhe que não sabia nem
qual é o partido do Governador...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – PMDB.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... mas
ﬁz questão de dar o exemplo positivo aqui.
Os ribeirinhos do rio Negro, como diz V. Exª, que
são devidamente cadastrados pelo Programa Bolsa
Floresta e se comprometem com um termo de adesão para não desmatar a ﬂoresta, estão muito cientes
da necessidade de preservar. Eles fazem questão de
participar desse processo.
Outro exemplo positivo é o macrozoneamento
que está sendo feito no Amazonas. Ele é o ponto de
partida para a realização do Zoneamento EconômicoEcológico das meso-regiões do Amazonas e cumpre
uma determinação constitucional, em que o produto
ﬁnal vai facilitar o processo de planejamento e gestão
dos espaços públicos. O Ministro Carlos Minc recebeu
o relatório, fez várias intervenções e se mostrou solidário, demonstrando, então, seu compromisso e aliança
com o processo no Amazonas. O Governo Federal é
parceiro nessa caminhada ecológica.
A Comissão Permanente de Mudanças Climáticas
realizou reunião em 5 de maio no Senado Federal para
discutir o movimento Amazônia para Sempre, um documento que pede o cumprimento do art. 225 da nossa
Constituição, que elege a Amazônia como patrimônio
nacional e diz que é dever do Governo e da sociedade
garantir que a ﬂoresta não seja desmatada.
O movimento Amazônia para Sempre completou
dois anos no início deste ano e mais de um milhão de
pessoas já assinaram esse documento, que pede o
ﬁm do desmatamento da ﬂoresta e que será entregue
ainda ao Presidente Lula.
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Conforme consta no site do Ministério do Meio
Ambiente, em cada hectare da Amazônia, desse gigantesco laboratório da natureza, são encontradas de
cem a trezentas diferentes espécies de árvores.
Mas, infelizmente, estudos e tabelas constantes
no site mostram também que o desmatamento anual
registrado na Amazônia é agressivo, e o Ministério faz
de tudo para contê-lo.
É muito comum que a responsabilidade sobre
todos os danos causados à natureza seja cobrada do
Governo, do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, e
eu não quero aqui eximir ninguém de suas responsabilidades, no entanto, temos de reconhecer os esforços
feitos pelo Governo Lula para reverter essa situação.
Todos nós, todos, moradores do Brasil e do Planeta, temos obrigação de tomar parte dessa cruzada
internacional em defesa do Planeta e do meio ambiente,
preservando águas, rios, enﬁm, a natureza. O nosso
Brasil é rico em seu manancial de águas, rico na diversidade de sua ﬂora e fauna, rico em suas ﬂorestas
exuberantes. É o País que conta com a maior área
úmida do Planeta, a extensa região do nosso Pantanal. O que diz nossa consciência sobre as atitudes em
relação a essas riquezas? Temos de defender, vinte e
quatro horas por dia, o nosso meio ambiente.
Será que nós cuidamos devidamente de não maltratar a natureza? Será que nós imprimimos, de forma
consciente e responsável, cada gesto simples do dia
a dia em relação à natureza?
Sr. Presidente, nossa Floresta Amazônica abriga
um quinto de toda a água doce do Planeta. E onde ﬁca
a responsabilidade de cada um de nós naquilo que se
refere ao uso irracional da água? Quando tomamos banho e abrimos o chuveiro, quando abrimos a torneira e
escovamos os dentes, quando lavamos a calçada ou
mesmo molhamos a grama, estamos fazendo isso de
forma controlada e responsável em defesa da água?
Vou torcer para que todos façam isso, porque, com
certeza, isso hoje não acontece.
Sr. Presidente, e pensar que todos nós estamos
sempre falando de saúde, de vida saudável. A natureza
está diretamente ligada à saúde. Será que nós temos
consciência disso? Da importância da reciclagem do
lixo, por exemplo? Da importância de termos rios despoluídos, matas nativas preservadas? Tudo isso pelo
bem, Sr. Presidente, da saúde!
A natureza é um presente, é um privilégio. No
Brasil, o dia de hoje pode ser de sol aqui em Brasília
ou de chuva em São Paulo, de calor praiano lá em Fortaleza, de brisa do mar em Salvador, de calor úmido
na Amazônia brasileira, de vento minuano lá nos meus
pampas, no meu querido Rio Grande.

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O dia pode ser, Sr. Presidente, muitos dias em
um só nesta terra chamada Brasil! Brasil de natureza
prodigiosa, que abriga campos, praias, cerrados, matas, sertões, caatingas e centros urbanos.
Vale deixar um questionamento, Sr. Presidente,
para cada um de nós. Como é que nós abrigamos o
nosso Brasil em nossa alma, em nosso coração? De
que forma nós retribuímos a exuberância dos presentes que Deus nos conﬁou, com a riqueza natural deste
nosso querido País? Que espaço a natureza do nosso
Brasil ocupa em nosso coração?
Termino, Sr. Presidente, dizendo: é importante
que, ao olharmos para as mais simples ações que
adotamos no dia a dia, possamos acalmar nossa consciência, sabedores de que estamos fazendo tudo o
que podemos para contribuir para a preservação do
meio ambiente.
Sr. Presidente, diante dessa pandemia, epidemia
no Brasil – falam de uma nova gripe cujo nome muda
seguidamente –, ﬁca uma pergunta: será que as mudanças no meio ambiente não têm contribuído para
a ocorrência dessas pandemias, como esta que ora
surge e que, felizmente, no Brasil está sob controle?
Eu diria, com certeza, que sim. Por isso, falamos que
meio ambiente é vida, é saúde, e cada um de nós tem
de fazer a sua parte.
Quero, aliás, homenagear o Ministro Temporão
pela forma ágil como está se movimentando e informando a população do País, mantendo um clima de
tranquilidade, embora com todo o cuidado.
Senador João Pedro, meus cumprimentos a V. Exª,
que é um dos principais lutadores dessa causa.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim, que fez um
discurso defendendo a questão ambiental e mostrou
várias ações nessa área por este Brasil.
Temos um outro exemplo importante: da ex-Senadora e Governadora do Pará, que tem um programa
para plantar um bilhão de árvores. É um desaﬁo que
está em execução no Estado do Pará.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Como
homenageei aqui o Governador, por uma questão de
justiça, eu gostaria de também mandar um abraço forte
à Senadora Ana Júlia por esse projeto que V. Exª destaca, do plantio de um milhão de árvores.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Wellington Salgado, V. Exª deseja falar
nesta manhã de sexta-feira?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, vim apenas ouvir
V. Exªs.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Com a palavra o Senador Adelmir Santana,
representante do Distrito Federal.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador João Pedro, que preside esta sessão, Senador
Paulo Paim, Senador Wellington Salgado, Srªs e Srs.
Senadores, quero iniciar a minha fala solidarizando-me
com outros oradores que anteriormente ﬁzeram referências às comemorações do Dia do Taquígrafo, no dia 6
próximo passado. Ressalto a importância desses proﬁssionais para o registro dos acontecimentos. Apesar
de todo o avanço tecnológico, eles não perdem a sua
importância e têm grande signiﬁcado no registro dos
acontecimentos, dos nossos pronunciamentos. Portanto, quero estender também os meus cumprimentos
pela passagem do dia 6 de maio, Dia do Taquígrafo.
Parabéns a todos os Taquígrafos que exercem essa
tão nobre proﬁssão, essa tão nobre atividade aqui no
Congresso Nacional e, em particular, no Senado da
República.
Mas o que me traz hoje aqui, Presidente João
Pedro, é o desejo de fazer alguns comentários sobre
um projeto de lei que apresentamos no Senado Federal, o de nº 94, de 2009. Esse projeto de lei tem a
seguinte ementa:
Vincula as empresas de transmissão,
comércio atacadista e distribuição de energia
elétrica ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC) e ao Serviço Social do Comércio (SESC), atribuindo-lhes o recebimento das contribuições compulsórias calculadas
sobre o montante da remuneração paga aos
empregados.
Qual é a razão de ser desse projeto? A presente
proposição busca corrigir uma distorção na estrutura
de ﬁnanciamento dos sistemas de serviço social e
aprendizado proﬁssional que são administrados pelas
entidades sindicais patronais.
Desde que foram criadas, na década de 1940,
inicialmente, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social da Indústria
(Sesi) e o Serviço Social do Comércio (Sesc) e, depois, outros órgãos congêneres, vêm representando
uma bem-sucedida experiência de ensino técnico e
de participação social das classes empresariais para
os trabalhadores.
Surgem, posteriormente, o Senar e o Senat. Agora, a Casa recebe um novo projeto criando o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Turismo, o Serviço Social
do Turismo, que é sempre um processo de fatiamento

38

16334

Sábado 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dessas instituições em razão do próprio crescimento
e fatiamento também das confederações representativas do sistema empresarial.
Naturalmente, como defensores da área de comércio e serviços, vamos nos opor à criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Turismo bem como do
Serviço Nacional de Assistência ao Turismo. Faremos
isso por entender que essas ações já são desenvolvidas pela Confederação Nacional do Comércio por
meio do Sesc e do Senac.
Como também temos nos posicionado aqui contra a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem da
Saúde e do Serviço Social da Saúde, reivindicação da
Confederação Nacional da Saúde, porque entendemos
que essa missão já vem sendo desenvolvida, nesses
60 anos, pela Confederação Nacional do Comércio por
intermédio do Sesc e do Senac.
Ao longo dessas décadas de serviço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, milhões de pessoas já se
utilizaram das instituições do chamado Sistema S para
aprender uma proﬁssão, aperfeiçoar suas habilidades
laborais ou participar dos programas esportivos e culturais mantidos por essas entidades, além das questões
de saúde e questões sociais de um modo geral.
A manutenção dessa atividade, do Sistema S,
naturalmente, depende da existência de recursos em
volume suﬁciente. Por esse motivo, o legislador dotou
essas entidades de receitas próprias, oriundas de contribuições sobre a folha de pagamento das empresas
em todo o Brasil, vinculando-as às confederações representativas.
A repartição desses recursos é feita de acordo
com a natureza da atividade empresarial exercida
pela empresa, de modo que as empresas industriais
contribuem para o Senai e para o Sesi, ao passo que
as empresas comerciais fazem as suas contribuições
para o Sesc e para o Senac, do mesmo modo que as
empresas de transporte fazem as suas contribuições
para o Senat, que as empresas de agricultura fazem
suas contribuições para o Senar.
Essa atribuição corresponde aos ideais corporativistas da Constituição de 1937, sob a qual foram
editadas a Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa
tão conhecida CLT, o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e os decretos-leis que criaram aquelas
entidades, que já tratam dessa matéria com muita propriedade. Assim, a atribuição dos setores empresariais
aos ramos industrial e comercial se faria pela natureza
de sua atividade preponderante, conforme o quadro de
atividades estabelecido pelo art. 577 da CLT.
Já em 1995, Sr. Presidente, a Lei nº 9.074, de 7
de julho, abordava formas distintas no tratamento da
energia elétrica, o objeto do nosso projeto, ao distinguir
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as fases de geração de energia elétrica, transmissão
de energia elétrica e venda de energia a consumidores. Isso está nessa Lei nº 9.074, nos incisos I, II e III
do § 5º do art. 4º.
A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica,
Aneel, atribuiu à mesma a realização de procedimentos licitatórios para contratação de concessionárias
e permissionárias de serviço público para produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica (inciso
II do art. 3º), sanando qualquer dúvida sobre a distinção daquelas etapas a que ﬁz referência. Isto é, não
resta dúvida de que, cessada a atividade industrial da
produção, a energia passava às fases seguintes, de
transmissão e distribuição, de características, portanto,
nitidamente comerciais, e não industriais.
Na verdade, desde meados do século passado,
nos anos 60, alguns diretores dessa confederação já
vinham levantando dúvidas sobre se aquela expressão
“indústria de energia elétrica”, que está no art. 577 da
CLT, não se referia apenas à produção, visando, obviamente, mudar a destinação de parte da contribuição
social, que é totalmente direcionada para as entidades sociais administradas pela CNI. Isso é inegável, a
produção é indústria.
No ano de 2004, deu-se início à implantação de
um novo modelo institucional do setor elétrico no Brasil, introduzido pela Lei nº 10.847, que regulamenta a
Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e pela Lei nº
10.848, que altera as regras de comercialização de
energia no País. Assim, com a reestruturação e consequente desverticalização do setor de energia elétrica, surgiram áreas de aplicação bem distintas naquele
setor (geração, transmissão, distribuição e comércio
atacadista).
Como o marco regulatório vigente não permite que
uma mesma empresa possa exercer simultaneamente
as atividades de geração e distribuição – isso é o que
está no marco regulatório hoje vigente –, tornou-se
incontroverso o fato de que a primeira é um processo
industrial, isto é, a geração é um fato industrial, mas a
segunda atividade é um fato comercial.
Esse projeto de lei, portanto, Sr. Presidente, tem
como autor, aqui diz, perdoe-me, nosso Presidente
Antonio Oliveira Santos, da CNC:
“Esse projeto de lei tem como autor o
Senador Adelmir Santana, cuja prerrogativa
como partícipe do processo legislativo (art. 59
da Constituição), permite a elaboração, dentre
outras, de leis ordinárias, como é o caso visado com o referido projeto de lei.
Ademais, o Senador autor do projeto de
lei é Presidente da Federação do Comércio de
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Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal,
sendo, portanto, na qualidade de Presidente
nato dos Conselhos Regionais do Senac e do
Sesc, profundo conhecedor da matéria, habilitado, portanto, para tratar dessa matéria com
conhecimento de causa”.
São palavras do nosso Presidente Nacional Antonio Oliveira Santos, da CNC.
Não há porque, portanto, Sr. Presidente, levar
em conta que estamos aqui fazendo qualquer hostilidade à Confederação da Indústria. Perdoe-me o meu
Presidente da CNI, Armando Monteiro, é um dever
de ofício que estou fazendo aqui, como Senador da
República.
Diz mais o Dr. Antonio Oliveira Santos:
“O que houve foi a sensibilidade do Senador Adelmir Santana para essa questão,
eminentemente técnica, buscando corrigir essa
distorção na legislação vigente, visando as necessárias correções entre as atuais atividades
do ramo industrial e do ramo comercial”.
Essas são palavras do nosso Presidente da CNC
e dos Conselhos Nacionais do Sesc e do Senac, Antonio Oliveira Santos.
Sr. Presidente, já em 2004, como eu disse, apenas como Presidente da Federação do Comércio do
Distrito Federal, e Presidente do Sesc e do Senac
aqui, no DF, nós já sentíamos isso. E, naquela oportunidade, nós entramos com uma ação local, na Justiça
local, tentando trazer as contribuições da Companhia
de Eletricidade de Brasília, a CEB, para o Sesc e Senac do Distrito Federal. Então, isso não é de agora.
Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada contra,
posicionando-me contra a CNI. O que estou fazendo
é um entendimento baseado nos marcos regulatórios
existentes, na evolução que tivemos e que hoje não
é apenas a produção de energia. Fiz aqui os esclarecimentos.
Nós temos outras fases que se caracterizam, nitidamente, como fases do comércio. Portanto, nós precisamos fazer uma divisão desses procedimentos.
Todo esse projeto foi baseado também em informações que colhemos junto à Receita, junto a outros
organismos, pareceres técnicos que atestam claramente que o nosso ponto de vista está no caminho devido,
está no caminho certo. Sei, entretanto, que isso causa
algum frison nas relações com outras confederações.
Mas, no momento em que nós estamos em discussão,
por exemplo, da criação do Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde, do Serviço de Nacional de Assistência à Saúde, vinculados à Confederação Nacional
de Saúde, também nós nos posicionamos em defesa
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do comércio, da CNC, que já faz isso. Mas vejam que
a pretensão da Confederação Nacional da Saúde é de
defesa dos interesses dela. Cabe aqui, ao Parlamento,
o antagonismo dessas discussões para acharmos o
caminho correto.
E hoje eu tomo conhecimento de que está sendo apresentado um projeto pelo Senador Quintanilha
(após a criação da Confederação Nacional do Turismo), criando o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Turismo, criando o Serviço Social do Turismo. Vamos
ter embates aqui, e cabe a nós que estamos vinculados a esse Sistema nos posicionar por dever de ofício, por um dever de Parlamentar. Eu vivencio essas
questões, mas sem perder, naturalmente, o caminho
do respeito, o caminho da consideração e do debate
verdadeiro.
Concedo um aparte ao nobre Senador Paulo
Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Adelmir Santana, quero cumprimentá-lo pela reﬂexão
que faz com muita tranquilidade. Tenho dialogado muito
com V. Exª, que inclusive me dizia outro dia: “Paim, não
me veja como presidente da confederação, me veja
como um Senador que é presidente, mas que quer
dialogar para o bem de todos: do trabalhador, do empreendedor e do empresariado”. Aprendi muito a respeitar V. Exª, que foi parceiro em algumas negociações
para buscarmos o meio termo. Vejo este debate agora
sobre a saúde. Vou fazer uma palestra no Rio Grande
do Sul sobre este tema e conversar antes com V. Exª,
que naturalmente conhece como ninguém essa área.
Por outro lado, também quero cumprimentar V. Exª
pelo debate que ﬁzemos sobre todo o Sistema S, das
nossas preocupações. V. Exª defendeu publicamente
o Fundep, que felizmente para nós todos, entre os 150
projetos considerados mais importantes, entrou. E V.
Exª foi também um defensor do Fundep. Eu diria que o
Fundep já contribuiu para aquele primeiro debate que
houve entre o Sistema S e o Ministério da Educação,
que buscou outra redação para diminuir, digamos, os
gastos daqueles que procuram o Sistema S. Falo isso
com tranquilidade porque sou fã do Sistema S, V. Exª
sabe. A minha formação foi o Senai; se não fosse o
Senai eu não estaria aqui. A formação no Senai me
permitiu ser um proﬁssional na metalurgia; depois entrei para o sindicalismo e, ﬁnalmente, cheguei ao Congresso Nacional. Quero cumprimentar V. Exª. Sei que
V. Exª é um defensor intransigente do ensino técnico.
O Sistema S tem cumprido esse papel. E nós com as
escolas técnicas do Governo Federal, e muitos até de
governos estaduais, estamos ampliando isso. Fiz questão de fazer o aparte porque sei da importância que V.
Exª dá a esse tema. Meus cumprimentos.
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O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Obrigado, Senador Paim. O senhor sabe que, muitas vezes,
tenho vindo aqui, mesmo sendo Senador de Oposição,
feito referências ao Fundep e às criações das escolas
técnicas. Nós ﬁcamos, desde 1909, há até bem pouco
tempo, com um número de escolas técnicas insuﬁciente, e o Governo nos acena com a possibilidade de até
2011 chegarmos a mais de 400 escolas técnicas. Ainda,
há alguns dias, tivemos a oportunidade de aprovar, de
forma terminativa, um projeto criando a Escola Técnica do Gama. Já o ﬁzemos em outras escolas técnicas
aqui, no Distrito Federal. Eu sou um egresso da escola técnica. As antigas escolas técnicas hoje têm outra
terminologia. Foi a oportunidade que tive de estudar,
porque era em tempo integral, com refeições...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Agora são Institutos de Tecnologia.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agora,
Institutos de Tecnologia. Então, eu compreendo isso.
Tanto compreendo que, ao fazermos aqui o governo de
transição – quando estávamos fazendo parte da mudança de governo, junto com o Governador Arruda (eu
fazia parte desse grupo) –, nós estimulávamos todos
estes setores que tratam do ensino técnico: Sesc, Senai e Senac, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas
Técnicas do Distrito Federal, para criarem um fórum
de modo a não haver superposição. O governo local,
sensível, celebrou um convênio com o Senac e com
o Senai e, hoje, nós temos aproximadamente oito mil
alunos de Segundo Grau nas escolas públicas fazendo
cursos técnicos nessas instituições, o que os diferencia
dos outros alunos: eles terão maiores possibilidades
para o enfrentamento do mercado de trabalho. Essa
é uma complementação feita pelo Senac e pelo Senai aqui, no Distrito Federal, e que pode ser copiado
e imitado por outros Estados, exatamente naqueles
momentos em que os equipamentos estão disponíveis
e as pessoas terão uma capacidade maior de disputa
no mercado de trabalho.
Mas, voltando ao assunto, Sr. Presidente, o que
me preocupa, primeiramente, é a liberalidade da criação
das confederações. Nós não podemos impedir isso. A
Constituição de 1988 deixou apenas os registros por
conta do Ministério do Trabalho. Mas o que nos preocupa muito são os surgimentos dessas confederações
e, ao mesmo tempo, imediatamente, a busca pela criação dos serviços sociais, o Sistema S. Estas estruturas existentes hoje: Sesi, Senai, Sesc e Senac foram
construídas no decorrer desses 60 anos ou mais de
60 anos. Isso leva tempo, exige recursos. Na medida
em que nós fatiarmos esses recursos, criarmos novas
estruturas: novas estruturas físicas, novas estruturas
de dirigentes (não dirigentes sindicais, porque estes
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não são remunerados; mas os dirigentes técnicos, essas coisas), poderão faltar recursos para chegarmos
até à ponta.
Temos de ter, Sr. Presidente, esta preocupação:
a preocupação com estruturas novas, novos equipamentos, etc. Vamos procurar dimensionar melhor as
estruturas existentes. O Senac hoje, por exemplo, está
presente em mais de 2.800 Municípios, formando mão
de obra, inclusive com barcos na região amazônica,
instalações móveis, etc. Nós temos essa preocupação
no País inteiro. Vamos ampliar isso! Agora, na medida
em que esses recursos são rateados, são divididos com
novos serviços sociais, são novas estruturas e, assim,
menores serão os recursos que chegarão à ponta.
Portanto, volto a dizer: o projeto de lei que apresentamos, Sr. Presidente, na verdade, visa a corrigir
uma distorção atual do setor elétrico, sem nenhuma
animosidade à Confederação Nacional da Indústria, ao
meu amigo Armando Monteiro, Presidente da CNI, mas
baseado nos marcos regulatórios, nas leis existentes,
na evolução delas. Hoje a própria regulamentação, o
marco regulatório estabelece instituições geradoras
de distribuição e de comercialização.
São essas as minhas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Belo discurso do Senador Adelmir.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
João Pedro, peço a palavra pela ordem, logo após a
sua fala.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Nós não temos mais orador inscrito, portanto,
concedo a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Na verdade, Sr. Presidente,
eu não pude me omitir, depois da fala do nobre Senador
Adelmir, sei que há de concordar – por isso resolvi falar
pela ordem por um minuto. Mas devo dizer que neste
ano comemoram-se os 100 anos do ensino técnico. Faremos uma grande sessão aqui no Senado e também
na Câmara não nesta segunda, mas na próxima.
Teremos um grande evento também em Porto Alegre, promovido por uma série de entidades, na Escola
Mesquita, lembrando os 100 anos do ensino técnico.
Nesse evento, vou explicar o Fundep.
Já que falei do Fundep, só para registrar, lembro
que, se o Fundep for aprovado na forma como está
neste momento, é uma PEC, nos 100 anos de ensino
técnico, gerará em torno de R$8 bilhões para investimento nessa área.
Eu insisto em falar neste encerramento de sessão
porque o ensino técnico, Sr. Presidente, é o caminho do
combate à violência, da formação da nossa juventude,
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que vai permitir que eles estejam aptos a disputar o
mercado de trabalho, principalmente nesses tempos
de nova tecnologia.
Era apenas isso que eu desejava falar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
Não há mais oradores inscritos.
Antes de encerrarmos esta sessão, nesta manhã
de sexta-feira, mais uma vez a Mesa parabeniza esses
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técnicos que compõem o Senado e a história da Casa,
que são os taquígrafos. Mais uma vez, parabéns a todos
eles, trabalhadoras e trabalhadores da Taquigraﬁa do
Congresso Nacional e do Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 51
minutos.)
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Ata da 69ª Sessão Não Deliberativa,
em 11 de maio de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa,
Mozarildo Cavalcanti e Geraldo Mesquita Júnior
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 10
minutos, e encerra-se às 19 horas e 11 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental. Declaro aberta a sessão desta
segunda-feira, 11 de maio de 2009, a 69ª sessão não
deliberativa do Senado da República do Brasil.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 405, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 316, de 2003, de autoria do Senador Pedro Simon, que dá nova redação
ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 26 de outubro
de 2000.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc: Senador Marcelo Crivella
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 316, de
2003, de autoria do Senador Pedro Simon, dá nova
redação ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro
de 2000, que estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá
outras providências.
Atualmente, o art. 3º da mencionada Lei dispõe
que poderão ser admitidos como voluntários à prestação
dos serviços: homens, maiores de dezoito e menores
de vinte e três anos, que excederem às necessidades
de incorporação das Forças Armadas; e mulheres, na
mesma faixa etária.
A proposição pretende alterar esse dispositivo,
de modo que o rol de possíveis voluntários passa a ser
composto, em ordem de preferência, por menores de

vinte e três anos que tenham prestado serviço militar
obrigatório; e maiores de dezoito e menores de vinte
e três anos de ambos os sexos.
Em síntese, o autor da proposição aponta as seguintes vantagens no aproveitamento prioritário dos
egressos do serviço militar obrigatório:
a) esses jovens já receberam o treinamento necessário à assunção dos serviços a serem prestados
junto às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares;
b) a alocação desses voluntários em serviços
internos ou de guarda em eventos de baixo potencial
de risco permitirá a liberação dos policiais proﬁssionais
para ações de combate ao crime, o que atende aos
reclamos das autoridades estaduais; e
c) os antigos soldados, após cumprimento do serviço militar obrigatório, passam a ter a possibilidade de
obter uma ocupação digna e de proveito para seu futuro
imediato, evitando-se que desviem os conhecimentos
adquiridos nos quartéis para o crime organizado.
A proposição vem à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para decisão terminativa.
Não foram oferecidas emendas à matéria.
II – Análise
Quanto à constitucionalidade, sob o aspecto formal, a proposição encontra guarida no inciso XXI do art.
22 da Constituição Federal, que concede competência
privativa à União para legislar sobre normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos
de bombeiros militares.
No que tange à juridicidade, o projeto não revela
falhas, porquanto está vazado na espécie normativa
apropriada, presentes as condições de generalidade,
impessoalidade e coercividade, essenciais à sua caracterização. É claro e preciso o escopo normativo do
projeto no que respeita à substituição de enunciados
legais em vigor e não há contrariedade com as disposições legais concernentes à redação dos atos normativos, estabelecidos na Lei Complementar nº 95,
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de 1998, com as alterações nela introduzidas pela Lei
Complementar nº 107, de 2001.
Do ponto de vista material, importa preliminarmente
analisar possível ressalva ao limite de idade estabelecido
no art. 3º da Lei nº 10.029, de 2000, objeto da proposição,
por suposta ofensa ao art. 3º, IV, da Constituição Federal,
que veda o preconceito de idade, e aos arts. 7º, XXX, e
39 § 3º, também da Carta Magna, que proíbem diferença
de critério de admissão por motivo de idade.
Vale recordar que o Supremo Tribunal Federal
somente admite a limitação de idade que se possa
legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher (Recurso Extraordinário nº
156.404). Não traz a proposição, contudo, argumento
que explicitamente justiﬁque o limite máximo de vinte
e três anos para os voluntários.
Veriﬁca-se, porém, que a lei objeto da alteração
traz essa mesma limitação etária e que não foi apontado nenhum vício de constitucionalidade durante a
tramitação do projeto que resultou em sua aprovação
(PLC nº 58/1999), nem no Congresso Nacional, nem por
ocasião da sanção pelo Presidente da República.
Assim, pode-se argumentar que a proposição
sob exame não traz defeito algum que não pudesse ter
sido apontado na lei vigente, uma vez que não altera o
limite de idade, mas sim a condição de que os voluntários sejam, preferencialmente, egressos do serviço
militar obrigatório.
Passamos a análise do mérito da proposição. Antes, para evitar confusões, faz-se necessário alertar que
o serviço voluntário instituído pela Lei nº 10.029/2000,
que o projeto sob exame pretende modiﬁcar, distinguese de duas outras hipóteses assemelhadas:
a) a da Lei nº 8.239, de 1991, que regulamenta o
art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, e dispõe
sobre a prestação de Serviço Militar Alternativo (ao
Serviço Militar Obrigatório);
b) a da Lei nº 9.608, de 1998, que trata do serviço
voluntário não remunerado prestado por pessoa física
a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de ﬁns não lucrativos que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, cientíﬁcos, recreativos
ou de assistência social, inclusive mutualidade.
A hipótese da Lei nº 10.029, de 2000, é distinta,
pois trata da prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa
civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, dos Estados e do Distrito Federal.
No geral, a alteração proposta pela proposição é
meritória, pelas razões explicitadas na persuasiva justiﬁcação do Projeto. Com efeito, ao invés de se conceder prioridade de admissão no serviço voluntário para
aqueles que excederam as necessidades de incorpo-
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ração das Forças Armadas, parece-nos em princípio
mais adequado aproveitar os jovens egressos do serviço militar obrigatório, que receberam treinamento e já
estão mais afeitos à rotina de uma instituição militar.
Além disso, esses jovens poderão desempenhar
atividades administrativas e auxiliares, permitindo que os
soldados proﬁssionais sejam direcionados para as atividades-ﬁm das corporações. Com isso, ainda se evita que os
conhecimentos adquiridos por aqueles jovens no serviço
militar sejam direcionados para o crime organizado.
Também, a proposição abre oportunidade para
que os jovens adquiram importante experiência proﬁssional, com garantia de subsistência, após a baixa do
serviço militar, uma vez que a legislação prevê que os
voluntários façam jus ao recebimento de auxílio mensal
de, no máximo, dois salários mínimos, conforme ﬁxado
pelo respectivo Estado ou pelo Distrito Federal.
Nada obstante tais considerações, cumpre observar que a proposição, embora abra a possibilidade
de admissão ao serviço voluntário aos demais jovens
de 18 a 23 anos, de ambos os sexos, conforme especiﬁcado no inciso II da nova redação oferecida, aponta
explicitamente no sentido da atribuição de prioridade ou
precedência àqueles referidos no inciso I, ou seja, aos
“que tenham prestado serviço militar obrigatório”.
Ora, a nosso ver, essa “preferência” não precisa ser
preceituada no projeto, porquanto poderia ter implicações
indesejáveis no processo de recrutamento dos candidatos, ao “engessar” os critérios de seleção. Aﬁnal, tratandose de prestação de serviços auxiliares, de natureza não
estritamente militar, não há por que pressupor e conferir
a priori um peso de qualiﬁcação maior aos oriundos da
caserna, na comparação entre os candidatos.
Por essa razão, propomos emenda ao projeto, de
forma a conferir a condição de admissibilidade, igualmente, a todos os jovens maiores de dezoito e menores
de vinte e três anos de idade, de ambos os sexos.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, com a
seguinte emenda:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 2000, a que
se refere o art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 316,
de 2003, a seguinte redação:
“Art. 3º Poderão ser admitidos como voluntários à prestação dos serviços auxiliares de
que trata esta lei cidadãos maiores de dezoito
e menores de vinte e três anos, de ambos os
sexos. (NR)”
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária:
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente á União legislar sobre:
XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares;
....................................................................................
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias
e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º às Forças Armadas compete, na forma da
lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de
paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de
crença religiosa e de convicção ﬁlosóﬁca ou política,
para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
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§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ﬁcam isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos,
porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
....................................................................................
LEI Nº 10.029, DE 20 DE OUTUBRO DE 2000
Estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e
de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 3º Poderão ser admitidos como voluntários
à prestação dos serviços:
I – homens, maiores de dezoito e menores de
vinte e três anos, que excederem ás necessidades de
incorporação das Forças Armadas; e
II – mulheres, na mesma faixa etária do inciso I.
....................................................................................
LEI Nº 8.239, DE 4 DE OUTUBRO DE 1991
Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da
Constituição Federal, que dispõem sobre
a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório.
....................................................................................
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e
dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001
Mensagem de veto nº 393
Altera a Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2003,
Na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania que:
Dá nova redação ao artigo 30 da Lei nº
10.029, de 20 de outubro de 2000. (Dispõe
sobre a prestação voluntária de serviços
administrativos e auxiliares de saúde e de
defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros, por tempo determinado e
mediante auxílio mensal compensatório).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro
de 2000, que estabelece normas gerais para a prestação de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares
e nos Corpos de Bombeiros e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Poderão ser admitidos como voluntários à prestação dos serviços auxiliares de
que trata esta lei, cidadãos maiores de dezoito
e menores de vinte e três anos, de ambos os
sexos. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Senador
Demóstenes Torres, Presidente.
Ofício nº 69/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 22 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 316, de 2003, que “Dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de
2000. (Dispõe sobre a prestação voluntária de serviços
administrativos e auxiliares de saúde e de defesa civil
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros, por
tempo determinado e mediante auxílio mensal compensatório)”, de autoria do Senador Pedro Simon.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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PARECERES Nos 406 e 407, de 2009
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
160, de 2007, de autoria do Senador José
Agripino, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente em produtos escolares e
estabelece alíquota zero na Contribuição
para o PIS/Pasep e na Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a importação e as receitas decorrentes da venda desses produtos.
PARECER Nº 406, DE 2009,
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relatório
De autoria do Senador José Agripino, o PLS nº 160,
de 2007, em seu art. 1º, isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vários materiais escolares que
constam da tabela de incidência desse tributo, aprovada
pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
O art. 2º acrescenta o art. 5º-B à Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, para reduzir a zero a alíquota
de contribuição do Programa de Integração Social e
do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) incidente sobre a receita bruta
advinda da venda de diversos materiais escolares.
Por sua vez, o art. 3º insere § 6º no art. 2º da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para reduzir a zero
a alíquota da Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) incidente sobre a receita
bruta advinda da venda de vários artigos escolares.
Já o art. 4º acrescenta o inciso XIV no § 12 ao art.
8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para reduzir
a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Coﬁns de vários
artigos escolares, nas hipóteses de importação.
O projeto, em seu art. 5º, determina que o Poder Executivo, com vistas ao cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, estimará o total da renúncia ﬁscal decorrente das disposições sugeridas, bem
como o incluirá no demonstrativo previsto no art. 165,
§ 6º, da Constituição Federal, o qual acompanhará o
projeto de lei orçamentária apresentado após decorridos sessenta dias de sua publicação, e fará incluir
a referida renúncia nas propostas orçamentárias dos
exercícios seguintes.
Por ﬁm, o PLS estipula que a lei por ele proposta entrará em vigor na data de sua publicação e os
respectivos benefícios ﬁscais terão efeito no exercício
ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for
implementado o disposto no art. 5º.
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Após apreciação desta Comissão, o projeto será
analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos,
que terá decisão terminativa sobre a matéria.
Não foram oferecidas, nesta Comissão, emendas
ao projeto em tela.
II – Análise
Segundo a Constituição Federal (CF), em seu art.
205, a Educação é direito de todos e dever do Estado
e da família. No que diz respeito ao dever do Estado,
o art. 208 enumera suas incumbências, relacionadas à
oferta do ensino, nos diferentes níveis e modalidades
da educação básica, bem como ao atendimento dos
estudantes do ensino fundamental em programas suplementares, e à garantia de acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
observada a capacidade de cada um. Além disso, outras
disposições do capítulo da CF dedicado à educação
tratam das distintas e concorrentes responsabilidades
dos três níveis de governo em relação à matéria.
Cumpre ressaltar que esses encargos devem observar, ainda nos termos da CF (art. 206, VII), garantia
de padrão de qualidade.
Ora, apesar da pesada carga tributária existente
no Brasil, o Poder Público observa apenas em parte esses preceitos constitucionais. Infelizmente, algumas das
responsabilidades da esfera estatal vêm sendo exercidas de forma pouco eﬁciente. Inúmeros estudantes
são impedidos de ter acesso à escola, principalmente
na educação superior e proﬁssional de nível técnico,
por escassez de vagas em estabelecimentos públicos e por não poderem pagar as anuidades cobradas
pelas instituições privadas. Já a qualidade do ensino,
da educação básica à superior, tem-se mostrado, no
mínimo, insatisfatória.
Desse modo, as famílias e os estudantes são
levados a fazer esforços, por vezes, sacrifícios, para
sanar essas deﬁciências da ação do Estado, pagando
mensalidades em cursos regulares de escolas particulares e em cursos especiais, que tentam ensinar o que
a escola pública não consegue, como são os casos
das línguas estrangeiras e da informática.
O projeto em questão não dispõe sobre essa inoperância do Poder Público. Ele trata exatamente de um dos
papéis tradicionais das famílias e dos alunos no ﬁnanciamento educacional: a compra de material escolar.
Apesar da existência de algumas iniciativas governamentais para assegurar o acesso dos estudantes
a alguns dos materiais didáticos utilizados nas escolas,
como é o caso, na esfera federal, do Programa Nacional
do Livro Didático, na maior parte das vezes, a aquisição
desses materiais depende das possibilidades ﬁnanceiras
dos estudantes e de suas famílias. Dada a impossibilidade
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e, em certa medida, a inconveniência de que o Estado
torne-se ﬁnanceiramente responsável pela disponibilidade da ampla gama de materiais didáticos utilizada por
milhões de estudantes, é lícito e recomendável que, com
o propósito de apoiar os esforços da sociedade em prol
da educação, o Estado desonere a carga ﬁscal que ainda
incide sobre os artigos escolares básicos.
É bem verdade que os livros são imunes à incidência de impostos, nos termos da Constituição Federal
(art. 150, VI, d). Além disso, alguns materiais escolares
já contam, no que diz respeito ao IPI, com alíquota zero.
Entretanto, a isenção prevista no PLS procura evitar, nesses casos, a eventualidade da elevação de aliquota.
Ao atingir produtos como cadernos, lápis, canetas, borrachas, pincéis, pastas e mochilas, o PLS
oferece sua contribuição para democratizar o acesso
à educação.
Todavia, a concessão de benefícios ﬁscais relacionados ao IPI afeta diretamente o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos
Municípios, prejudicando justamente os entes federados que ﬁnanciam a maior parte dos recursos aplicados na educação básica pública. Assim, seria como
instituir um pequeno benefício a muitos, inclusive aos
consumidores de renda mais elevada, em detrimento
de um serviço que beneﬁcia, em especial, a população
de baixa renda. Ademais, cabe lembrar que têm sido
sugeridas isenções do IPI de outros produtos. Desse
modo, julgamos prudente evitar a abertura de precedentes que venham a atingir a receita de estados e
municípios e, por conseguinte, a qualidade dos serviços que eles prestam aos cidadãos.
Ressaltamos, por ﬁm, que uma avaliação mais
detalhada da repercussão econômica da presente
proposta legislativa será feita, em caráter terminativo,
pela Comissão competente.
Em suma, somos levados a apoiar o mérito educacional da iniciativa em apreço, ressalvado o disposto
no art. 1º
III – Voto
Dado o exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2007, acolhida a
emenda a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1 – CE
Suprima–se o art. 1º do PLS nº 160, de 2007,
renumerando–se os demais e compatibilizando a referência, no parágrafo único do art. 6º (que passa a ser
art. 5º), ao art. 5º (que passa a ser 4º).
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2007. –Cristovam Buarque, Presidente. – Renato CasaGrande,
Relator.
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PARECER Nº 407, DE 2009
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Marcelo Crivella.
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 160, de
2007, de autoria do Senador José Agripino, que cria
benefícios ﬁscais para produtos escolares. A proposta possui seis artigos. O primeiro isenta do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) os seguintes
materiais: cola, artigos escolares confeccionados de
plástico, borracha de apagar, pasta e mochila para
estudante, agenda, caderno, classiﬁcador, pincel,
caneta esferográﬁca, caneta e marcador com ponta
de feltro e lápis.
Os arts. 2º, 3º e 4º alteram, respectivamente, as
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril
de 2004, para instituir alíquota zero da Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos escolares mencionados, bem como para reduzir a zero a alíquota do PIS/
Pasep e da Coﬁns incidentes na importação desses
materiais.
O art. 5º enuncia que o Poder Executivo, com
vistas ao cumprimento do disposto na Lei Complementar (LCP) nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), estimará o montante da renúncia de receita decorrente do disposto nesta Lei e
o incluirá no demonstrativo que acompanhar o projeto
de lei orçamentária.
O art. 6º determina a vigência da lei na data de
sua publicação, mas suspende seus efeitos até o exercício ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que
for implementado o disposto no art. 5º.
A Constituição preconiza ser dever do Estado
garantir o acesso à educação e contribuir para que
a evasão escolar diminua. Além da situação crítica
do ensino público nacional, veriﬁca-se a diﬁculdade
enfrentada pelos estudantes para se manter nas
escolas. Um dos problemas é a aquisição de material didático, que possui carga tributária federal
bastante alta em alguns casos. Esse é o obstáculo
que o PLS visa superar com a instituição dos benefícios ﬁscais.
A matéria foi distribuída à Comissão de Educação (CE), onde recebeu parecer favorável, com uma
emenda, e a esta Comissão de Assuntos Econômicos
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(CAE) para decisão terminativa. A Emenda nº 1 – CE
suprime o art. 1º do PLS, que isenta do IPI os materiais ali indicados, ao argumento de que a arrecadação desse imposto integra a base dos repasses para
o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), prejudicando os entes federados que ﬁnanciam
a maior parte dos recursos aplicados na educação
básica pública.
II – Análise
A competência da CAE para análise da matéria
em decisão terminativa está fundamentada nos arts.
99, inciso IV, e 91, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal.
O PLS nº 160, de 2007, coaduna-se com os parâmetros constitucionais aplicáveis, quer no tocante à
legitimidade da iniciativa parlamentar no processo legislativo (art. 61, caput da CF), quer quanto à competência da União e do Congresso Nacional para legislar
sobre a matéria (arts. 24, inciso I; 48, caput e inciso I;
149; 195, II, 239, da CF).
Ainda sob o ponto de vista da constitucionalidade,
o projeto atende à exigência de lei federal especíﬁca
para a concessão de benefício ﬁscal, prevista no § 6º
do art. 150 da Constituição.
A proposição, pelos seus arts. 5º e 6º, observou
a determinação do art. 14 da LRF, mostrando-se adequada em termos orçamentários e ﬁnanceiros.
A lei ordinária é norma adequada para o estabelecimento de isenção do IPI e de alíquota zero
para PIS/Pasep e Coﬁns, inclusive quando incidente
na importação, e inexistem óbices regimentais ou jurídicos ao PLS.
Os comandos da LCP nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, foram observados, motivo pelo qual a proposição encontra-se correta em termos de técnica
legislativa. Será necessária, contudo, alteração da
redação do art. 4º do PLS, em virtude de modiﬁcação
na Lei nº 10.865, de 2004, realizada após a apresentação do projeto. Trata-se apenas de renumerar o inciso inserido pelo art. 4º do PLS no § 12 do art. 8º da
mencionada norma.
Quanto ao mérito, não há o que opor ao projeto.
Em um país com tantas diﬁculdades como o Brasil,
já é consenso a necessidade urgente de focarmos
na educação de nossos cidadãos. Devemos envidar
todos os nossos esforços nesse sentido, pois um dos
maiores patrimônios que um ser humano pode ter é o
seu conhecimento. E se o preço do material didático,
fundamental para o aprendizado e formação de nossos
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jovens – e também dos adultos –, tem sido empecilho
à educação, devemos reduzir-lhe a carga tributária.
Ora, se estamos reduzindo a tributação de bens
de informática, de obras de infraestrutura, de máquinas
e de equipamentos, inexiste razão para não fazermos
o mesmo com o material escolar.
Quanto à Emenda nº 1 – CE, que suprime o art.
1º do PLS, sua justiﬁcativa está tecnicamente correta,
pois, do produto da arrecadação do IPI e do imposto
de renda, a União entrega 21,5% ao FPE e 23,5% ao
FPM, em observância ao comando disposto no art.
159, inciso I, alíneas a,b, e d, da CF.
Entretanto, além de vários dos produtos beneﬁciados pelo projeto já gozarem de alíquota zero
do IPI (cola, borracha de apagar, caderno, pincel e
lápis), acreditamos que a retirada do art. 1º do PLS
poderá tomar inócua a norma, pois as alíquotas do
IPI podem, em regra, ser alteradas por meio de decreto do Poder Executivo. Assim, com a redução a
zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Coﬁns, inclusive as incidentes na importação,
as atuais alíquotas do IPI dos produtos em questão
poderiam ser elevadas para compensar as perdas
tributárias. mantendo, assim, altos os preços dos
materiais didáticos.
III – Voto
Em vista do exposto, votamos pela rejeição da
Emenda nº 1 – CE e pela aprovação do Projeto de Lei
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do Senado nº 160, de 2007, com a seguinte emenda
de redação:
EMENDA Nº 2 – CAE
Dê-se a seguinte redação ao art. 4º do Projeto
de Lei do Senado nº 160, de 2007:
Art. 4º O § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865,
de 30 de abril de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:
“Art. 8º ..................................................
§12 .......................................................
..............................................................
XVIII – produtos classiﬁcados nos códigos 3506.10 (cola), 3926.10.00 (artigos escolares confeccionados de plástico), 4016.92.00
(borracha de apagar), 4202.1 (pasta e mochila para estudante), 4820.10.00 (agenda),
4820.20.00 (caderno), 4820.30.00 (classiﬁcador), 9603.30.00 (pincel), 9608.10.00 (caneta
esferográﬁca), 9608.20.00 (caneta e marcador
com ponta de feltro) e 9609.10.00 (lápis), todos
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
..................................................... (NR)”
Sala da Comissão, 7 de abril de 2009.
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TEXTO FINAL
APRESENTADO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 160, DE 2007
Dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente em produtos escolares e estabelece
alíquota zero na Contribuição para o PIS/
Pasep e na Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Coﬁns) sobre a
importação e as receitas decorrentes da
venda desses produtos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os materiais classiﬁcados nos
códigos 3506.10 (cola), 3926.10.00 (artigos escolares confeccionados de plástico), 4016.92.00 (borracha
de apagar), 4202.1 (pasta e mochila para estudante),
4820.10.00 (agenda), 4820.20.00 (caderno), 4820.30.00
(classiﬁcador), 9603.30.00 (pincel), 9608.10.00 (caneta esferográﬁca), 9608.20.00 (caneta e marcador com
ponta de feltro) e 9609.10.00 (lápis), todos da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28
de dezembro de 2006.
Art. 2º A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-B:
“Art. 5º-B Fica reduzida a zero a alíquota da contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos classiﬁcados nos códigos 3506.10
(cola), 3926.10.00 (artigos escolares confeccionados de plástico), 4016.92.00 (borracha de
apagar). 4202.1 (pasta e mochila para estudante), 4820.10.00 (agenda), 4820.20.00 (caderno), 4820.30.00 (classiﬁcador), 9603.30.00
(pincel), 9608.10.00 (caneta esferográﬁca),
9608.20.00 (caneta e marcador com ponta de
feltro) e 9609.10.00 (lápis), todos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº
6.006, de 28 de dezembro de 2006.”
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 2º ...................................................
§ 6º Fica reduzida a zero a alíquota da
Coﬁns incidente sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos classiﬁcados
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nos códigos 3506.10 (cola), 3926.10.00 (artigos escolares confeccionados de plástico),
4016.92.00 (borracha de apagar), 4202.1
(pasta e mochila para estudante), 4820.10.00
(agenda), 4820.20.00 (caderno), 4820.30.00
(classiﬁcador), 9603.30.00 (pincel), 9608.10.00
(caneta esferográﬁca), 9608.20.00 (caneta e
marcador com ponta de feltro) e 9609.10.00
(lápis), todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI),
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006. (NR)”
Art. 4º O § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:
“Art. 8º ...................................................
§ 12. .....................................................
XVIII – produtos classiﬁcados nos códigos
3506.10.00 (cola), 3926.10.00 (artigos escolares confeccionados de plástico), 4016.92.00
(borracha de apagar), 4202.1 (pasta e mochila para estudante), 4820.10.00 (agenda),
4820.20.00 (caderno), 4820.30.00 (classiﬁcador), 9603.30.00 (pincel), 9608.10.00 (caneta
esferográﬁca), 9608.20.00 (caneta e marcador
com ponta de feltro) e 9609.10.00 (lápis), todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro
de 2006.
..................................................... (NR)”
Art. 5º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o
montante da renúncia de receita decorrente do disposto
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará
o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta, bem
como incluirá a renúncia mencionada nas propostas
orçamentárias dos exercícios seguintes.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. Os benefícios ﬁscais de que trata
esta Lei só terão efeitos no exercício ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for implementado
o disposto no art. 5º.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2009. – Senador Marcelo Crivella, Relator. – Senador Garibaldi
Alves Filho, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO
Do Senador Romero Jucá perante à
Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre o Projeto
O Projeto de Lei do Senado nº 160/2007, de autoria do Senador José Agripino, “dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente em produtos escolares e estabelece alíquota zero
na Contribuição para o PIS/Pasep e na Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
sobre a importação e as receitas decorrentes da venda desses produtos.
Justiﬁca o proponente que a Constituição Federal preconiza que o ensino será ministrado com
base nos princípios da igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola e que é dever
do Estado, além de garantir o acesso à educação,
contribuir para a redução de evasão escolar. Dentre
os vários motivos que apresenta, como a queda de
qualidade do ensino, as diﬁculdades de permanência nos bancos escolares, de morar bem e de vestir
decentemente, o proponente elege a diﬁculdade de
aquisição de material didático como a principal justiﬁcativa para a concessão dos benefícios propostos.
Por ﬁnal, aponta a redução da carga tributária como
um caminho viável para a solução das questões de
acesso à educação no Brasil. Expõe, ainda, outros
reﬂexos políticos e sociais que a educação poderia
trazer ao País, como justiﬁcativa para a concessão
da isenção para os materiais escolares.
Além do art. 206, inciso I, da Constituição,
que preconiza que o ensino será ministrado com
base nos princípios da igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola, citado na
justificativa do projeto, a Carta Magna dispõe, em
seu art. 205, que a educação é direito de todos e
dever do Estado e da família, e que 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.
I – Análise
Dentro do enfoque citado como objetivo primordial
de promover o acesso à educação, considerando que a
educação é uma atividade diferenciada e cumprindo o
princípio da seletividade em função da essencialidade
do produto, que considera essencial aquele produto
que, intrinsecamente, possuir as características de sua
indispensabilidade, é que se tem atribuído alíquota zero

MAIO16361
2009

Terça-feira 12

do IPI a alguns produtos, tais como: lápis, borrachas,
pincéis e cadernos.
Alguns Produtos (como os dos códigos 3926.10.00
– Artigos de escritório e artigos escolares; 4202.1 –
Baús para viagem, malas e maletas, incluídas as de
toucador e as maletas e pastas para documentos e
de estudante, e artefatos semelhantes; 4820.10.00 –
Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas,
de encomendas, de recibos, de apontamentos, de
papel para cartas, agendas e artigos semelhantes;
4820.30.00 – Classiﬁcadores, capaz para encadernação – exceto as capas para livros – e capas de processos; 9608.10.00 – “Destaque da NCM 001 – Canetas
esferográﬁcas não retratáveis” e 9608.20.00 – Canetas
e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas) não atendem aquela premissa constitucional. porque não são utilizados precipuamente para
os ﬁns que se quer alcançar – o setor educacional: via
de regra. são utilizados para outros ﬁns: proﬁssionais,
comerciais, industriais e artísticos. Portanto, muitos
dos usuários pertencentes a esses setores, como se
pode depreender das descrições acima mencionadas,
a rigor, prescindem de favor ﬁscal.
Por outro lado, é de se observar que o IPI também incide na importação, assim como a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e a Coﬁns-Importação.
A desoneração desses tributos pode favorecer ainda
mais a importação desses produtos, com sérios danos
à indústria nacional.
O Governo tem reiteradamente se manifestado
contrariamente à concessão ou ampliação de benefícios ﬁscais, em razão da repercussão negativa na
formação das receitas tributárias da União, e, consequentemente, na sua distribuição entre a União e os
entes da federação, determinada pelo art. 159 da Constituição Federal. É fato que a ﬁnalidade da tributação é
angariar recursos para o ﬁnanciamento das atividades
do Estado, dentre as quais as relativas à seguridade
social. A arrecadação tem que fazer face às despesas
autorizadas, ou seja, sem uma arrecadação suﬁciente
não haverá recursos para suprir os gastos do Governo,
e, nesse caso, quem mais irá sentir será justamente a
população mais necessitada.
O fato é que a desoneração solicitada para empresas que fabricam os produtos indicados neste projeto
não irá garantir que cheguem mais baratos à população carente. Não há meios de aferir se a desoneração
pleiteada atingirá o objetivo proposto. Ao contrário, se
realmente os produtos ﬁcarem mais baratos, ﬁcarão
para todos, não fazendo distinção entre os menos e
os mais carentes.
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O que se tem observado em relação a incentivos
semelhantes ao que ora se pretende é que eles não
têm efetivamente atingido os ﬁns a que se propõem.
Por isso, a política de desonerar alguns produtos, independentemente da criacão de uma real forma de
controle de redução de preços, tem-se mostrado ineﬁcaz. Há necessidade, além de acompanhamento e de
comprovação de repasse do benefício ﬁscal do produto
ﬁnal, da ﬁrmação, com a União, de compromisso de
ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
Em se tratando especiﬁcamente da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns, vale ressaltar que o
setor de educação tem recebido especial atenção do
Governo Federal, conforme se verá adiante:
1. A Lei nº 10.673, de 30 de dezembro
de 2002, conversão da MP nº 66, de 29 de
agosto de 2002, dispôs sobre o regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, que passou a ser a regra geral de
apuração dessa contribuição. Entretanto, seu
art. 8º trouxe uma lista de exceções a esse
regime, as quais permaneceriam sujeitas ao
regime de apuração cumulativa.
2. A não cumulatividade, ao permitir a
sistemática de desconto de créditos, não implica necessariamente no aumento da carga
tributária para um setor. No entanto, alguns
setores, em virtude da baixa quantidade de
créditos, acabaram por obter a exclusão da
regra geral.
3. A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, conversão da MP nº 135, de 30 de
outubro de 2003, estabeleceu o regime de apuração não-cumulativa da Coﬁns também como
regra geral de apuração. Entretanto, o rol de
exceções à não-cumulatividade foi ampliado
(art. 1º da citada lei) e as novas hipóteses de
exclusão estendidas para a Contribuição para
o PIS/Pasep (art. 15).
4. Por meio de emenda à MP nº 135, de
2003, a prestação de serviço de educação foi
incluída entre as exceções à não-cumulatividade. Logo, a atividade já se encontra submetida
ao regime de apuração mais vantajoso para
o setor, ou seja, permanece favorecida em
relação a outros setores de serviços do País,
conforme se constata do inciso XIV do art.
10 e do inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833,
de 2003.
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5. Vale ressaltar, também, que caso a
instituição de educação não tenha ﬁns lucrativos e atenda ao disposto no art. 12 da
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
apurará a Contribuição para o PIS/Pasep
sobre a folha de salários, estando isenta da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
sobre as suas receitas próprias, conforme o
inciso III do art. 13 e o inciso X e § 1º do art.
14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24
de agosto de 2001.
6. As instituições de educação, com ou
sem ﬁns lucrativos, que aderirem ao ProUni
(Programa Universidade para Todos) ﬁcarão
isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Coﬁns, conforme o art. 8º da Lei nº 11.096,
de 13 de janeiro de 2005.
II – Conclusão
Dos dispositivos citados, constata-se que o Poder Executivo tem atuado diretamente em medidas,
inclusive tributárias, que contribuam para o acesso à
educação dos mais necessitados. As desonerações
deste projeto repercutem na melhoria da educação
apenas indiretamente e dependeriam de acompanhamentos difíceis de serem conduzidos, como é o
repasse a preços, o que resulta, portanto, a incerteza
de atingir os mesmos efeitos das atuais políticas de
incentivo à educação.
Não se pode olvidar que o montante da arrecadação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
é destinado a atender objetivos dos mais relevantes
para a sociedade brasileira, principalmente para aquela parcela mais carente e dependente de serviços
públicos.
A contribuição para o PIS/Pasep e a Coﬁns têm
como ﬁnalidade o ﬁnanciamento da Seguridade Social,
destinada a assegurar os direitos relativos à saúde,
à Previdência e à assistência social. Com isso, qualquer impacto negativo na arrecadação dessas duas
contribuições tem de ser cuidadosamente analisado e estimado, tendo em vista a situação crítica em
que se encontram as contas da Previdência Social.
A desoneração tributária feita no âmbito das contribuições sociais pode gerar implicações ﬁnanceiras
importantes nas contas públicas, devendo revestirse de total cautela.
Ademais, o produto da arrecadação da Contribuição para o PIS/Pasep ﬁnancia o Programa SeguroDesemprego e o Abono Anual de um salário mínimo
aos empregados que percebam, de empregadores
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que contribuem para o PIS/Pasep, até dois salários
mínimo de remuneração mensal, nos termos do art.
239 da Constituição Federal.
É importante lembrar, ainda, que o PL não atende
ao preceito mencionado no art. 14 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), que dispõe:
“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 orçamentárioﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e apelo
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.”
Em que pese o fato de haver a obrigatoriedade
de o Poder Executivo estimar o montante de renúncia
de receita, não se vê qualquer dispositivo relativo à
obrigatoriedade de apresentação de medidas de compensação, conforme dispõe o mencionado art. 14 da
LRF. Pela redação do art. 5º do PLS, não ﬁca clara a
estimativa do montante de renúncia de receita e a previsão do demonstrativo ali mencionado cumprem os
dispositivos legais constantes dos arts. 5º, II, 12 e 14
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
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Alerta-se, também, que atualmente as leis que
estabelecem regimes diferenciados estabelecem prazos
de vigência, ao contrário do que ocorre com a proposição em comento. Isso torna o favor ﬁscal perene, sendo
que a ausência do prazo de duração retira a ﬂexibilidade
na administração do incentivo; diﬁcultando a sua revisão periódica quanto ao alcance dos seus objetivos e,
também, quanto à possibilidade de o Governo Federal
rever a concessão do benefício ﬁscal.
Dessa forma, veriﬁca-se que o Projeto não atende a importantes normas de direito ﬁnanceiro público,
motivo pelo qual defendo a sua inadequação ﬁnanceira
e orçamentária e proponho a rejeição da matéria.
Sala da Comissão, 22 de outubro de 2008. –
Senador Romero Jucá.
Ofício nº 103/2009/CAE
Brasília, 7 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 160, de
2007, que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidente em produtos
escolares e estabelece alíquota zero na Contribuição
para o PIS/Pasep e na Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a importação
e as receitas decorrentes da venda desses produtos”,
com a Emenda de redação nº 2-CAE e rejeitando a
Emenda nº 1-CE.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
PARECERES Nºs 408 e 409, DE 2009
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
112, de 2008, de autoria do Senador Paulo
Paim, que modiﬁca a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que “regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”, para determinar que o Poder Público
priorize a compra de papel reciclado.
PARECER Nº 408 DE 2009
(Da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa doConsumidor e Fiscalização e Controle
Relator: ad hoc: Senador César Borges
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I – Relatório
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Submete-se ao exame da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
112, de 2008. De autoria do Senador Paulo Paim, a
proposição também foi encaminhada para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), conforme
estabelecido pelo inciso I do art. 49 do Regimento
interno do Senado Federal, cabendo a esta última a
decisão terminativa
O projeto acrescenta o § 9º ao art. 15 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, pra estabelecer que a
Administração Pública compre, prioritariamente, materiais de expediente confeccionados em papel reciclado.
O inciso I do referido § 9º determina que o papel reciclado deva atender às especiﬁcações técnicas mínimas para o uso a que se destina. O inciso II preceitua
que a compra preferencial de papel reciclado não se
aplica a livros, periódicos e similares adquiridos pela
Administração Pública. Já o inciso III admite que o órgão ou entidade licitante possa proceder à compra de
papel comum sempre que houver indisponibilidade de
oferta pelo mercado de papel reciclado na quantidade
requerida pela Administração.
Não foram apresentadas emendas no âmbito
da CMA.

ambiente, conservação da natureza e dos recursos
naturais.
Relativamente ao mérito, o PLS nº 112, de 2008,
ao propor que a Administração Pública priorize a compra
de materiais de expediente confeccionados em papel
reciclado, busca tornar as compras governamentais
instrumento importante para a ampliação de um mercado de produtos sustentáveis.
Devemos observar que diversos países já adotaram normas que determinam a aquisição, pelo Poder
Público, de bens e serviços ambientalmente sustentáveis. A argumentação nesses casos é que o poder
de compra do Estado pode estabelecer um novo padrão no mercado, de forma a tornar comercialmente
interessante para as empresas a oferta desses bens
e serviços.
No caso especíﬁco do Brasil, o Poder Público,
conforme o estabelecido no art. 225 da Constituição
Federal, tem a obrigação de preservar e proteger o
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as
gerações presentes e futuras. Portanto, medidas que
aprimorem a Lei nº 8.666, de 1993, com o objetivo de
incentivar o desenvolvimento sustentável e orientar o
padrão de consumo pelo poder de compra do Estado
podem se tornar instrumentos importantes para a preservação ambiental.

II – Análise

III – Voto

Compete à CMA, nos termos do art. 102-A, II,
a, do Regimento interno do Senado Federal, apreciar
o mérito das matérias relativas à proteção do meio

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2008.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 2008.
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PARECER Nº 409, DE 2009
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 112, de
2008, de autoria do Senador Paulo Paim, promove a
inclusão de dispositivo na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), para determinar que
o Poder Público dê prioridade, na compra de materiais
de expediente, àqueles produtos confeccionados em
papel reciclado.
Aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, o PLS
nº 112, de 2008, chega para análise desta Comissão,
em decisão terminativa.
A proposição é composta de apenas dois artigos.
O primeiro inclui o § 9º no art. 15 da Lei nº 8.666, de
1993, para promover a priorização das compras de
materiais que empreguem papel reciclado. O segundo artigo estabelece a vigência da lei, a partir de sua
publicação.
Não foram oferecidas emendas à proposição.
II – Análise
O Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2008, não
encontra qualquer empecilho de ordem constitucional à sua tramitação. A matéria abordada – licitações
públicas – é reservada à competência legislativa da
União, no que se refere ao estabelecimento de normas gerais, como determina o inciso XXVII do art. 22
da Constituição Federal. A Lei Maior também estabelece, em seu art. 24, VI, competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal em
matéria de conservação da natureza, defesa do solo
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição.
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Dessa forma, e tendo em vista a atribuição ao
Congresso Nacional de competência para dispor, com
a sanção do Presidente da República, sobre todas as
matérias reservadas à União, ﬁrmada no caput do art.
48 da Constituição, o projeto mostra-se em conformidade com as regras constitucionais referentes à organização dos Poderes e à repartição das competências
entre as unidades que compõem a Federação.
Completando a avaliação da constitucionalidade
da proposta, a iniciativa do processo legislativo por Senador em matéria desta natureza encontra amparo na
disposição do caput do art. 61 da Cada Política, uma
vez que não se abordam temas reservados à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Conclui-se, portanto,
pela constitucionalidade plena do Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2008.
A análise da proposição na perspectiva de sua
juridicidade e regimentalidade não evidencia, de igual
forma, qualquer óbice ao prosseguimento de sua tramitação.
Em que pese o fato do mérito da proposição já ter
sido avaliado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, julgamos
oportuno registrar sua importância na redução do impacto ambiental decorrente das atividades desenvolvidas pelo Poder Público. A proposição contribui efetivamente para o desenvolvimento de uma cultura de
sustentabilidade ambiental na Administração Pública
e, como aduz seu autor em sua justiﬁcação, fomenta a
ampliação de um mercado de produtos sustentáveis.
III – Voto
Frente ao exposto, votamos pela aprovação, por
constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e
mérito, do Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2008.
Sala da Comissão, 8 de abril de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XXVII – normas gerais de licitação e contratação,
em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas
e sociedades de economia mista, nos termos do art.
173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
VI – ﬂorestas, caça, pesca, fauna, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
XXI – ressalvados os casos especiﬁcados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas; (Regulamento)
II – preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e ﬁscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento)
III – deﬁnir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração
e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justiﬁquem sua proteção;
(Regulamento)
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de signiﬁcativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)
V – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente; (Regulamento)
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a ﬂora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais ﬁca
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional,
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e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização deﬁnida em lei federal, sem
o que não poderão ser instaladas.
....................................................................................
Ofício nº 44/2009 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de abril de 2009
Assunto: Decisão Terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 112,
de 2008, que “Modiﬁca a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que ‘regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências’, para determinar que o Poder Público priorize
a compra de papel reciclado”, de autoria do Senador
Paulo Paim.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 410, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2008, de autoria do Senador
Paulo Paim, que determina a estadualização
da realização das provas de concursos públicos para cargos federais.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Aloizio Mercadante
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I – Relatório
O PLS nº 194, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, determina a estadualização da realização das
provas de concursos públicos para cargos federais.
Nos termos do projeto, as provas de concursos
públicos para provimento de cargos federais serão realizadas no Distrito Federal e nas capitais dos Estados
nos quais haja interessados inscritos em número igual
ou superior a cem. A União regulamentará a inscrição
por procuração e a regionalização das provas, quando
não atingido o número mínimo de inscritos.
Na justiﬁcação, o autor registra que, em virtude
de Brasília sediar a capital da República, a população
do Distrito Federal goza da vantagem estratégica de
ter ao seu dispor expressivo rol de cargos públicos
federais a disputar. No entanto, não há igualdade de
competição entre os postulantes a esses cargos, porquanto aqueles que residem em outras unidades da
Federação enfrentam o obstáculo do deslocamento
físico para inscrição, realização das provas e acompanhamento do certame.
O projeto, que tramita nesta Comissão em caráter terminativo, não recebeu emendas. Foi inicialmente distribuído ao Senador Virgínio de Carvalho, que
apresentou Relatório no sentido do arquivamento do
projeto. Em 22 de outubro de 2008 foi concedida vista
coletiva à proposição, redistribuida à minha relatoria
em 11 de março corrente.
II – Análise
O projeto trata de matéria análoga à tratada no
PLS nº 509, de 2003, de autoria do Senador Mão Santa,
que foi aprovado por esta Comissão em 19-9-2007 e
enviado à Câmara dos Deputados, onde tramita como
PL nº 2.349, de 2007. Desta forma, em virtude do prejulgamento da matéria por esta Casa, no exercício da
competência terminativa da CCJ, conforme disposto
no art. 58, § 20, 71, da Constituição Federal, e no art.
91, 1, do Regimento Interno, entendo que o projeto
encontra – se prejudicado.
III – Voto
Ante o exposto, voto pelo arquivamento do Projeto de
Lei do Senado nº 194, de 2008, em virtude de seu prejulgamento pelo Plenário em outra deliberação, nos termos
do art. 334, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala da Comissão,
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LEGISLAÇÃO CITADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO VII
Das Comissões
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas
na forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plenário,
salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa;
II – realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;
III – convocar Ministros de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão;
VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre
eles emitir parecer.
....................................................................................
Ofício nº 71/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 22 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição, nos termos do art. 133, § 1º do RISF, do
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2008, que “Determina a estadualização da realização das provas de
concursos públicos para cargos federais”, de autoria
do Senador Paulo Paim.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
DOCUMENTO, ANEXADO
NOS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO
Relator: Senador Virginio de Carvalho
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o PLS nº 194,
de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que determina a estadualização da realização das provas de
concursos públicos para cargos federais.
Nos termos do projeto, as provas de concursos
públicos para provimento de cargos federais serão realizadas no Distrito Federal e nas capitais dos Estados
nos quais haja interessados inscritos em número igual
ou superior a cem. A União regulamentará a inscrição
por procuração e a regionalização das provas, quando
não atingido o número mánixno de inscritos.
Na justiﬁcação, o autor registra que, em virtude de
Brasília sediar a capital da República, a população do
Distrito Federal goza da vantagem estratégica de ter ao
seu dispor expressivo rol de cargos públicos federais a
disputar. No entanto, não há igualdade de competição
entre os postulantes a esses cargos, porquanto aqueles
que residem em outras unidades da Federação enfrentam o obstáculo do deslocamento físico para a inscrição,
realização das provas e acompanhamento do certame.
O projeto, que tramita nesta Comissão em caráter
terminativo, não recebeu emendas.
II – Análise
O projeto sob exame cuida de matéria análoga à
tratada no PLS nº 509, de 2003, de autoria do Senador
Mão Santa, que foi aprovado por esta Comissão em
19-9-2007, e enviado à Câmara dos Deputados, onde
tramita como PL nº 2.349, de 2007. Desta forma, em
virtude do prejulgamento da matéria por esta Casa, no
exercício da competência terminativa da CCJ, conforme
disposto no art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal, e
no art. 91, I, do Regimento Interno, entendemos que
o projeto encontra-se prejudicado.
III – Voto
Ante o exposto, votamos pelo arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2008, em virtude de sua
prejudicialidade, nos termos do art. 91, I, combinado com
o art. 334, II do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala da Comissão, Virgínio de Caravalho,
Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.
São lidas as seguintes:
Ofício nº 44/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 112,
de 2008, que “modiﬁca a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da administração pública e dá outras providências, para determinar que o Poder Público priorize
a compra de papel reciclado”, de autoria do Senador
Paulo Paim.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 69-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasilia, 22 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 316, de 2003, que “dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de
2000. (Dispõe sobre a prestação voluntária de serviços
administrativos e auxiliares de saúde e de defesa civil
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros, por
tempo determinado e mediante auxilio mensal compensatório)”, de autoria do Senador Pedro Simon.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania;
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Ofício nº 71/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília 22 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição, nos termos do art. 133, § 1º do RISF, do
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2008, que “determina a estadualização da realização das provas de
concursos públicos para cargos federais” de autoria
do Senador Paulo Paim.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. 103/2009/CAE
Brasília, 7 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 160, de
2007, que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidente em produtos
escolares e estabelece alíquota zero na Contribuição
para o PIS/Pasep e na Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a importação
e as receitas decorrentes da venda desses produtos”,
com a Emenda de redação nº 2-CAE e rejeitando a
Emenda nº 1-CE.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os expedientes que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência aos expedientes lidos, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei do Senado nºs 316, de 2003;
160, de 2007; 112 e 194, de 2008, sejam apreciados
pelo Plenário.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 177, DE 2009
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) e as Leis
nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989 (Lei de
Prisão Temporária), nº 8.072, de 25 de julho de
1990 (Lei de Crimes Hediondos), e nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), para agravar a pena dos
crimes de estupro e atentado violento ao pudor, quando cometidos contra criança, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tem por ﬁnalidade agravar a pena
dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor,
quando cometidos contra criança.
Art. 2º Os arts. 213, 214, 223, 225 e 226 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Estupro
Art. 213. ................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
Estupro contra criança
§ 2º Se o crime é praticado contra criança:
Pena – reclusão, de dez a quatorze anos,
e multa. (NR)”
“Atentado violento ao pudor
Art. 214. ................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
Atentado violento ao pudor contra
criança
§ 2º Se o crime é praticado contra criança:
Pena – reclusão, de dez a quatorze anos,
e multa. (NR)”
..............................................................
“Formas qualiﬁcadas
Art. 223. ................................................
..............................................................
§ 1º Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave e o ofendido é criança:
Pena – reclusão, de doze a dezesseis
anos, e multa.
§ 2º Se da violência resulta morte:
Pena – reclusão, de doze a vinte e cinco
anos, e multa.
§ 3º Se da violência resulta morte e o
ofendido é criança:
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Pena – reclusão, de dezesseis a trinta
anos, e multa. (NR)”
..............................................................
“Ação penal
Art. 225. ................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
III – nos casos do § 2º dos arts. 213 e
214 e do caput do art. 214-A.
§ 2º Nos casos dos incisos I e III do §
1º, a ação do Ministério Público depende de
representação. (NR)”
..............................................................
“Aumento de pena
Art. 226. ................................................
..............................................................
IV – de metade, se da violência sexual
resulta gravidez. (NR)”
Art. 3º O inciso III do art. 1º da Lei nº 7.960, de
21 de dezembro de 1989 (Lei da Prisão Temporária),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
III – ......................................................
..............................................................
f) estupro (art. 213, caput e § 2º , e sua
combinação com o art. 223, caput e §§ 1º,
2º e 3º);
g) atentado violento ao pudor (art. 214,
caput e § 2º, e sua combinação com o art.
223, caput e §§ 1º, 2º e 3º);
..............................................................
p) crimes contra criança e adolescente
previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B,
241-D, 244-A e 244-B da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente). (NR)”
Art. 4º Os arts. 1º e 9º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
V – estupro (art. 213, seu § 2º e sua combinação com o art. 223, caput e §§ 1º, 2º e
3º); atentado violento ao pudor (art. 214, seu
§ 2º e sua combinação com o art. 223, caput
e §§ 1º, 2º e 3º);
..............................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Consideram-se também hediondos
os crimes previstos nos arts. 241 e art. 244-A

MAIO 2009

16376 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, na
forma tentada ou consumada. (NR)”
..............................................................
“Art. 9º As penas ﬁxadas no art. 6º para
os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158,
§ 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213,
caput, e sua combinação com o art. 223, caput e § 2º, e 214, e sua combinação com o
art. 223, caput e § 2º, todos do Código Penal,
são acrescidas de metade, respeitado o limite
superior de trinta anos de reclusão, estando a
vítima em qualquer das hipóteses referidas no
art. 224 também do Código Penal.
Parágrafo único. As penas ﬁxadas nos
arts. 213, § 2º, e sua combinação com o art.
223, §§ 1º e 3º, e 214, § 2º, e sua combinação
com o art. 223, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal, serão acrescidas de metade, respeitado o
limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima nas hipóteses referidas nas alíneas
b e c do art. 224 do Código Penal. (NR)”
Art. 5º O Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte art.
214-A:
Manipulação lasciva ou constrangimento de criança
Art. 214-A. Manipular parte do corpo de
criança para satisfazer a lascívia própria ou
de outrem, ou, com o mesmo ﬁm, fazê-la presenciar ato libidinoso.
Pena – reclusão, de dois a oito anos,
e multa, se o fato não constitui crime mais
grave.
Art. 6º O art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 244-A. Aliciar, agenciar, atrair ou
induzir criança ou adolescente à exploração
sexual ou prostituição:
Pena – reclusão de cinco a doze anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre:
I – quem de qualquer forma facilita a exploração sexual ou prostituição ou impede que
a criança ou adolescente a abandone;
II – o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se veriﬁquem as
práticas descritas neste artigo.
§ 2º A pena é aumentada da metade
se:
I – o crime é praticado mediante emprego
de violência ou grave ameaça;
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II – o agente participa direta ou indiretamente de seus lucros, faz-se sustentar, no todo
ou em parte, por quem a exerça, ou de qualquer
forma tira proveito da exploração sexual ou da
prostituição de criança ou adolescente.
§ 3º No caso do inciso II do §1º deste
artigo, constitui efeito automático da condenação:
I – a cassação da licença de localização
e de funcionamento do estabelecimento; II –
a perda de valores e bens móveis e imóveis
utilizados na prática ou exploração de prostituição de criança ou adolescente, em favor
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da federação em que foi
cometido o crime.
§ 4º As penas previstas neste artigo serão aplicadas sem prejuízo, no que couber,
das correspondentes aos crimes contra os
costumes. (NR)”
Art. 7º A Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente passa a vigorar acrescido
do seguinte art. 244-B:
Art. 244-B. Praticar conjunção carnal ou
ato libidinoso com adolescente em situação
de exploração sexual, de prostituição ou de
abandono.
Pena – reclusão de três a oito anos, e
multa, se o fato não constitui crime mais grave.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Fica revogado o § 1º do art. 228 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
Justiﬁcação
Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) – Pedoﬁlia vêm revelando que a violência
sexual contra crianças constitui verdadeira chaga em
nossa sociedade.
Com efeito, as denúncias de violência trazidas
ao conhecimento da Comissão causam espanto não
somente pela quantidade, muito maior do que se poderia imaginar, mas também pela crueldade e frieza
com que os agentes executam seus crimes.
Essa situação calamitosa exige pronta resposta
legislativa, apta a pôr um ﬁm a tanto mal contra nossas
crianças e nossos adolescentes. Esse é o propósito
do projeto que ora apresentamos, em complemento
ao PLS nº 250, de 2008, já aprovado neste Parlamento e remetido à sanção do Presidente da República.
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A primeira medida consiste no aumento da pena dos
crimes de estupro e atentado violento ao pudor quando a vítima for criança. É importante observar que já
houve providência legislativa anterior com a ﬁnalidade
de agravar a pena de delitos dessa natureza perpetrados contra crianças. Para tanto, o Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990) inseriu parágrafo único nos arts. 213 e 214
do Código Penal (CP), estabelecendo pena maior para
os delitos praticados contra menor de 14 anos. Apenas
12 dias depois, no entanto, a Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990) aumentou
a pena do caput dos mesmos artigos e, contraditoriamente, a pena dos delitos referidos, quando praticados contra menor de 14 anos, tornou-se mais branda.
Essa incongruência foi, posteriormente, sanada pela
igualação das penas (o que se deu com a revogação
do parágrafo único dos arts. 213 e 214 do CP pela Lei
nº 9.281, de 4 de junho de 1996). Retomamos, portanto, a idéia original dos autores do ECA, de tratar, mais
gravosamente, os delitos de cunho sexual cometidos
contra crianças.
Também é alvitrado o proporcional agravamento
das penas dos mesmos delitos em suas formas qualiﬁcadas, com a adição de dois parágrafos ao art. 223 do
Código Penal, referentes aos casos em que da violência resulta lesão corporal de natureza grave (pena de
reclusão de 10 a 14 anos) ou morte (pena de reclusão
de 14 a 30 anos).
Ainda quanto ao Código Penal, sugerimos a mudança da iniciativa da ação penal nos crimes de estupro
e atentado violento ao pudor praticados contra pessoa
menor de 12 anos de idade. Em tais casos, passa-se
de ação penal privada para ação penal pública condicionada a representação. Evita-se, desse modo, que
o criminoso ﬁque impune, prejudicando assim toda a
coletividade.
Na Lei de Crimes Hediondos, propomos deixar
isento de dúvida, mediante adição de parágrafo único
ao art. 9º, que o aumento da pena, por acréscimo de
metade (caput do art. 9º), somente se dará, na hipótese de estupro ou atentado violento ao pudor cometido contra criança (até 12 anos de idade, segundo o
ECA), e observado o limite de 30 anos, se presentes as
circunstâncias das alíneas b (alienação ou debilidade
mental desconhecida do agente) e c (incapacidade da
vítima de oferecer resistência) do art. 224 do Código
Penal. Adotamos tal precaução a latere da vedação de
bis in idem em matéria penal, que já impediria, a nosso ver, conclusão diversa. Considerando os aspectos
mencionados, bem como o princípio da proteção integral da criança e do adolescente insculpido na Constituição Federal e no ECA, imprescindível também a
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evolução do sistema jurídico para incluir os crimes de
estupro, atentado violento ao pudor e de venda de material pornográﬁco de criança e adolescente (crimes
descrito nos arts. 240 e 241 do ECA) entre aqueles
considerados hediondos.
A natureza desses delitos também exige instrumentos legais que garantam a instrução criminal. Por
esse motivo, foram incluídos na Lei de Prisão Temporária alguns delitos contra a criança previstos no ECA.
Essas, em síntese, as modiﬁcações legislativas
propostas, sempre visando a revestir de maior robustez os direitos das crianças e adolescentes (prioridade absoluta constitucional), colocando-os a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, especialmente as ligadas à pedoﬁlia.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009. – Senador
Magno Malta, Senador Paulo Paim, Senador Romeu
Tuma, Senador Sérgio Zambiasi.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual
....................................................................................
Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça:
Atentado violento ao pudor
Art. 214. Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se
pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão, de seis a dez anos.
....................................................................................
Formas qualiﬁcadas
Art. 223. Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena – reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único – Se do fato resulta a morte:
Pena – reclusão, de doze a vinte e cinco anos.
....................................................................................
Ação penal
Art. 225. Nos crimes deﬁnidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa.
§ 1º Procede-se, entretanto, mediante ação pública:
I – se a vítima ou seus pais não podem prover
às despesas do processo, sem privar-se de recursos
indispensáveis à manutenção própria ou da família;
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II – se o crime é cometido com abuso do pátrio
poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.
§ 2º No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação
do Ministério Público depende de representação.
....................................................................................
Aumento de pena
Art. 226. A pena é aumentada:
I – de quarta parte, se o crime é cometido com
o concurso de dois (duas) ou mais pessoas; II – de
metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador,
preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer
outro título tem autoridade sobre ela;
....................................................................................
LEI Nº 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989.
Dispõe sobre a prisão temporária.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Caberá prisão temporária:
I – quando imprescindível para as investigações
do inquérito policial;
II – quando o indicado não tiver residência ﬁxa
ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal,
de autoria ou participação do indiciado nos seguintes
crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput,
e seus §§ 1º e 2º);
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput,
e seus §§ 1º, 2º e 3º);
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação
com o art. 223, caput, e parágrafo único);
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput,
e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo
único);
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com
o art. 223 caput, e parágrafo único);
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º);
j) envenenamento de água potável ou substância
alimentícia ou medicinal qualiﬁcado pela morte (art.
270, caput, combinado com art. 285);
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
m) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889,
de 1º de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas;
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n) tráﬁco de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368, de
21 de outubro de 1976);
o) crimes contra o sistema ﬁnanceiro (Lei nº 7.492, de
16 de junho de 1986).
....................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências
....................................................................................
Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar,
ﬁlmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográﬁca, envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia,
facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas
cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem
com esses contracena. (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o
agente comete o crime: (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)
I – no exercício de cargo ou função pública ou
a pretexto de exercê-la; (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade; ou (Redação dada pela
Lei nº 11.829, de 2008)
III – 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. (Incluído pela
Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241. Vender ou expor à venda fotograﬁa, vídeo
ou outro registro que contenha cena de sexo explícito
ou pornográﬁca envolvendo criança ou adolescente:
(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela
Lei nº 10.764, de 12-11-2003)
I – agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo,
intermedeia a participação de criança ou adolescente
em produção referida neste artigo;
II – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotograﬁas, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo;
III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na
rede mundial de computadores ou internet, das foto-
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graﬁas, cenas ou imagens produzidas na forma do
caput deste artigo.
§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito)
anos: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12-11-2003) I –
se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou função;
II – se o agente comete o crime com o ﬁm de obter
para si ou para outrem vantagem patrimonial.
Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio,
inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotograﬁa, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográﬁca envolvendo
criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829,
de 2008)
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotograﬁas, cenas ou imagens de que
trata o caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.829,
de 2008)
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por
rede de computadores às fotograﬁas, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.(Incluído pela
Lei nº 11.829, de 2008)
§ 2º As condutas tipiﬁcadas nos incisos I e II do
§ 1º deste artigo são puníveis quando o responsável
legal pela prestação do serviço, oﬁcialmente notiﬁcado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito
de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº
11.829, de 2008)
Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, fotograﬁa, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográﬁca envolvendo criança ou adolescente: (Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois
terços) se de pequena quantidade o material a que
se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº
11.829, de 2008)
§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a ﬁnalidade de comunicar às autoridades
competentes a ocorrência das condutas descritas nos
arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por: (Incluído pela Lei nº 11.829,
de 2008)
I – agente público no exercício de suas funções;
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

MAIO16379
2009

Terça-feira 12

II – membro de entidade, legalmente constituída,
que inclua, entre suas ﬁnalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de
notícia dos crimes referidos neste parágrafo; (Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por
meio de rede de computadores, até o recebimento do
material relativo à notícia feita à autoridade policial,
ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. (Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo
deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) Art. 241-C. Simular
a participação de criança ou adolescente em cena de
sexo explícito ou pornográﬁca por meio de adulteração, montagem ou modiﬁcação de fotograﬁa, vídeo ou
qualquer outra forma de representação visual: (Incluído
pela Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica
ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com
o ﬁm de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela
Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre
quem: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
I – facilita ou induz o acesso à criança de material
contendo cena de sexo explícito ou pornográﬁca com
o ﬁm de com ela praticar ato libidinoso; (Incluído pela
Lei nº 11.829, de 2008)
II – pratica as condutas descritas no caput deste
artigo com o ﬁm de induzir criança a se exibir de forma
pornográﬁca ou sexualmente explícita. (Incluído pela
Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta
Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográﬁca” compreende qualquer situação que envolva criança
ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais
ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma
criança ou adolescente para ﬁns primordialmente sexuais. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente
ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:
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Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12-11-2003)
Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos
componentes possam causar dependência física ou
psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena – detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12-11-2003)
Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou
adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto
aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida:
Pena – detenção de seis meses a dois anos, e
multa.
Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente,
como tais deﬁnidos no caput do art. 2º desta Lei, à
prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei
nº 9.975, de 23-6-2000) Pena – reclusão de quatro a
dez anos, e multa.
§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se
veriﬁque a submissão de criança ou adolescente às
práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 9.975, de 23-6-2000)
§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação
a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975,
de 23-6-2000)
....................................................................................
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipiﬁcados no Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de
6-9-1994)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualiﬁcado (art.
121, § 2º, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 6-9-1994)
II – latrocínio (art. 157, § 3º, in ﬁne); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
III – extorsão qualiﬁcada pela morte (art. 158, §
2º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
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IV – extorsão mediante seqüestro e na forma
qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2º e 3º); (Inciso
incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
V – estupro (art. 213 e sua combinação com o
art. 223, caput e parágrafo único); (Inciso incluído pela
Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
VI – atentado violento ao pudor (art. 214 e sua
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);
(Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
VII – epidemia com resultado morte (art. 267, §
1º). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 20-8-1998)
VII-B – falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos ou
medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a
redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).
(Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 20-8-1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º
da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou
consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de
6-9-1994)
....................................................................................
Art. 9º As penas ﬁxadas no art. 6º para os crimes
capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput
e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação
com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único,
todos do Código Penal, são acrescidas de metade,
respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão,
estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas
no art. 224 também do Código Penal.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
....................................................................................
Do Roubo e da Extorsão
Roubo
Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou
para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de
subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou
grave ameaça, a ﬁm de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
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§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III – se a vítima está em serviço de transporte de
valores e o agente conhece tal circunstância.
IV – se a subtração for de veículo automotor que
venha a ser transportado para outro Estado ou para o
exterior; (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)
V – se o agente mantém a vítima em seu poder,
restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426,
de 1996)
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave,
a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da
multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta
anos, sem prejuízo da multa. (Redação dada pela Lei
nº 9.426, de 1996) Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90
Extorsão
Art. 158.Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer,
tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:
Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 15
§ 1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena
de um terço até metade.
§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior. Vide Lei nº
8.072, de 25.7.90
§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição
da liberdade da vítima, e essa condição é necessária
para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de
reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa;
se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se
as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009)
Extorsão mediante seqüestro
Art. 159. Seqüestrar pessoa com o ﬁm de obter,
para si ou para outrem, qualquer vantagem, como
condição ou preço do resgate: Vide Lei nº 8.072, de
25.7.90
Pena – reclusão, de oito a quinze anos. (Redação
dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
§ 1º Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou
maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido
por bando ou quadrilha. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena – reclusão, de doze a vinte anos. (Redação
dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
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§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de natureza
grave: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90
Pena – reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
§ 3º Se resulta a morte: Vide Lei nº 8.072, de
25.7.90
....................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências
Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente,
como tais deﬁnidos no caput do art. 2º desta Lei, à
prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei
nº 9.975, de 23-6-2000)
Pena – reclusão de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se
veriﬁque a submissão de criança ou adolescente às
práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 9.975, de 23-6-2000)
§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação
a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975,
de 23-6-2000)
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia
de outrem:
Pena – reclusão, de um a três anos.
§ 1º Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor
de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente,
descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou
curador ou pessoa a quem esteja conﬁada para ﬁns
de educação, de tratamento ou de guarda: (Redação
dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
Pena – reclusão, de dois a cinco anos.
§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, além da
pena correspondente à violência.
§ 3º Se o crime é cometido com o ﬁm de lucro,
aplica-se também multa.
Favorecimento da prostituição
Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição,
facilitá-la ou impedir que alguém a abandone:
Pena – reclusão, de dois a cinco anos.
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§ 1º Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º
do artigo anterior:
Pena – reclusão, de três a oito anos.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O projeto que acaba de ser lido vai à publicação e será
encaminhado às Comissões competentes.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2009
Acrescenta parágrafo único ao art. 96
da Constituição Federal para estabelecer a
correlação máxima de um para cinco, entre
os membros dos Tribunais de Justiça dos
Estados, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e o número
de varas judiciárias vinculadas a esses
Tribunais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 96 da Constituição passará a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 96. .............................. ...................
... ................... ........................................
Parágrafo único. No exercício das prerrogativas
previstas nos incisos I, d e II, a, desde artigo, observar-se-á a correlação máxima de um para cinco, entre os membros dos Tribunais de Justiça dos Estados,
Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do
Trabalho e o número de varas judiciárias vinculadas
a esses Tribunais.’’
Art. 2º Esta emenda constitucional entre em vigor
na data da sua publicação.
Justiﬁcação
A presente Emenda à Constituição tem o objetivo de estabelecer a correlação máxima de um para
cinco, entre os membros dos Tribunais de Justiça dos
Estados, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e o número de varas judiciárias
vinculadas a esses Tribunais.
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Hoje a Constituição Federal preceitua no seu
art. 96, I, d, que compete privativamente aos Tribunais
propor a criação de novas varas judiciárias a eles vinculadas. E no inciso II, a, do mesmo art. 96, está estipulado que compete ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo a alteração do número de membros dos Tribunais inferiores, observado o
disposto no art. 169 da Lei Maior, que trata dos limites
para as despesas de pessoal do Poder Público.
Todavia, não há regramento no que se refere à
correlação que deve haver entre os magistrados dos
Tribunais de segunda instância e as varas judiciárias
que lhes são vinculadas, o que tem provocado grandes distorções e o congestionamento de processos
na instância recursal.
Ocorre que tem havido nos últimos anos uma
expressiva expansão das varas de primeira instância,
em decorrência do aumento mesmo das atividades
negociais no seio da sociedade civil e do maior acesso à Justiça proporcionado pela Constituição de 1988,
entre outros fatores.
Entretanto, tal expansão do número de juízes não
tem alcançado a segunda instância, em especial na
Justiça federal, o que tem provocado, muitas vezes,
o emperramento dos feitos nos Tribunais de segunda
instância, em prejuízo da atividade jurisdicional e da
própria Cidadania.
Desse modo, tem havido mais demora da prestação jurisdicional na segunda instância do que na inicial,
sendo que, por não haver instrução do feito, a tramitação deveria ser mais célere na fase recursal.
Cabe, ainda, recordar que estudos efetuados no
âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela necessidade de ampliação do número de
magistrados dos Tribunais Regionais Federais.
Lembramos, também, que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, trouxe inovações para os órgãos jurisdicionais, como a possibilidade da criação
de câmaras regionais nos Tribunais Regionais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e nos Tribunais de Justiça dos Estados, para assegurar o pleno
acesso do jurisdicionado a Justiça em todas as fases
do processo (art. 107, § 30; art. 115, § 2º; art. 125, §
6º, da Constituição Federal, na redação da Emenda
em questão).
Ocorre que, para que tais Câmaras regionais
sejam constituídas, torna-se necessário aumentar o
número de membros dos referidos Tribunais, em especial dos Regionais Federais.
Ainda com relação à Justiça Federal, embora tenha havido um crescimento considerável do número de
juízes federais de Primeira Instância, de 277, em 1987,
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para 716, em 1992, até o quantum atual de 1.624,
devido à expansão da Justiça Federal promovida pela
Constituição de 1988, não houve crescimento proporcional no que se refere aos magistrados de Segunda
Instância. De 75 cargos de desembargadores federais
existentes em 1989, passou-se aos 138 atuais.
O resultado é que, em todos os cinco Tribunais
Regionais Federais, há um número signiﬁcativo de Juízes convocados, sendo que no TRF da 1º Região o
número de Juízes convocados ultrapassa o quantum
de Desembargadores.
Desse modo, a presente Proposta de Emenda à
Constituição pretende contribuir para agilizar a prestação jurisdicional, ao estabelecer regra permanente
que garante o equilíbrio entre os órgãos da Justiça
permanente de primeira e segunda instância, procu-
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rando dar efetividade a garantia constitucional da razoável duração do processo, inscrita no art. 5º, LXXVIII,
da Lei Maior.
Trata-se de nobre medida sugerida pelo eminente
Doutor Renato Toniasso, Juiz Federal Diretor do Foro
da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Em detido
estudo, Sua Excelência demonstrou que a falta dessa
correspondência tem provocado grande congestionamento de processos na instância recursal, distorção
que o Poder Legislativo tem o dever de solucionar.
Em face da relevância da matéria solicitamos
aos nobres colegas o apoio necessário para a sua
aprovação.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009. – Senador
Valter Pereira.

MAIO 2009

16384 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas
do processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sabre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correcional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargos de juiz de carreira com respectiva jurisdição;
d) propor a criação das novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou
de provas e títulos, obedecido a disposto no art. 169,
parágrafo único, os cargos necessários a administração da Justiça, exceto as do conﬁança assim deﬁnidos em lei;
f) conceder licença, férias a outros afastamentos
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes
forem imediatamente vinculados;
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores a aos Tribunais da Justiça propor ao Po-
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der Legislativo respectivo, observado a disposto no
art. 169:
a) a alteração do número dos membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a ﬁxação
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços
auxiliares e os dos juízes que lhe forem vinculados.
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares a dos juízos que lhes
tornem vinculados, bem como a ﬁxação do subsídio
de seus membros a dos juízes, inclusive dos tribunais
interiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19-12-2003)
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
III – aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal a Territórios, bem como
os membros do Ministério Público, nos crimes comuns
e da responsabilidade, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.)
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2009
Institui as agências reguladoras e deﬁne os princípios normativos aplicáveis
a organização, funcionamento e controle
dessas entidades.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 50. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados a Presidência da República e
diretores de agências reguladoras, para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem
justiﬁcação adequada.
...................................................... (NR)
Art. 52. ................................ ..................
............. .......................... .......................
III – ....... ................................. ...............
f) diretores das agências reguladoras;
g) titulares de outros cargos que a lei
determinar;
............ .......................................... (NR)
Art. 84. .................................. ................
......... ............................... ......................
XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral
da República, o presidente e os diretores do
Banco Central, os diretores das agências reguladoras e outros servidores, quando determinado em lei;
................... ................................... (NR)
Art. 108. .................................... ............
I – ...... .................................. .................
f) as causas em que sejam parte as
agências reguladoras e que tenham por objeto questão de natureza regulatória pertinente
a atividade econômica ou ao serviço público
de atribuição da agência.
...................................................... (NR)
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Art. 174-A. As funções estatais referidas no art.
174 poderão ser desempenhadas por meio de agências reguladoras.
§ 1º A agência reguladora é organizada
sob a forma de autarquia de regime especial
e terá sua criação, atribuições, organização e
funcionamento deﬁnidos em lei.
§ 2º A lei deﬁnirá:
I – Os princípios normativos aplicáveis a
organização, ao funcionamento e ao controle
das agências reguladoras;
II – o regime autárquico especial a que
se submetem as agências reguladoras;
III – os setores da atividade econômica e
os serviços públicos a serem exclusivamente
coordenados por agências reguladoras;
IV – a forma de ﬁscalização, pelo Poder
Legislativo, da atuação das agências reguladoras como entes disciplinadores de atividades
econômicas e de serviços públicos.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
As agências reguladoras constituem um novo tipo
de ente estatal criado no Brasil em meados da década de 1990, logo após a aprovação, pelo Congresso
Nacional, da Lei de Concessão de Serviços Públicos
(Lei nº 8.987, de 1995), que regulamentou o art. 175 da
Constituição Federal. A presença das agências tornouse indispensável para tornar possível a concessão, a
agentes privados, do direito de atuar na prestação de
serviços públicos, tais como energia elétrica, telefonia,
transportes, exploração de petróleo e outros.
Passados cerca de dez anos, as regras de funcionamento das agências reguladoras, entidades típicas de Estado, precisam ser aperfeiçoadas, tanto para
preservar sua autonomia e independência, imprescindíveis ao seu bom funcionamento, quanto para suprir
lacunas e corrigir problemas evidenciados ao longo
dessa primeira década de experiência.
De início, é preciso inserir na Constituição a previsão da existência desses órgãos, dadas as suas peculiaridades. É o que se busca fazer por meio desta
Proposta de Emenda, que também prevê a necessidade
de Lei para ﬁxar Os princípios normativos aplicáveis
a organização, ao funcionamento e ao controle das
agendas reguladoras, assim como para deﬁnir os setores da atividade econômica e os serviços públicos a
serem coordenados por agências reguladoras.
É também conveniente que as atividades das agências reguladoras sejam controladas pelo Poder Legislativo,
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sem prejuízo, é claro, das atribuições de outros órgãos
estatais e do Poder Judiciário. Decorre essa idéia do fato
de as agências reguladoras serem entidades de Estado,
incumbidas da implementação de políticas públicas ﬁrmadas em lei pelo Congresso Nacional. Assim, ﬁscalizar a
atuação das agências, no que diz respeito à implementação
das políticas públicas, é função que deve necessariamente
integrar as competências do Congresso Nacional.
Se a atividade reguladora das agências é inerente a execução das políticas públicas a elas conﬁadas,
nada mais adequado que elas, como órgãos de Estado, prestem contas ao Congresso Nacional. Da mesma
forma, é preciso assegurar a Câmara e ao Senado, e a
qualquer de suas Comissões, a possibilidade de convocar dirigentes das agências para prestar informações
sobre os assuntos de sua atribuição, o que também
se inclui nesta Proposta de Emenda.
Finalmente, propõe-se que as causas referentes
a assuntos regulatórios de competência das agências
reguladoras somente possam ser questionadas nos
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Tribunais Regionais Federais, dada a sua importância
normativa e a sua complexidade.
O julgamento dessas questões pressupõe conhecimento mais aprofundado de assuntos regulatórios
complexos, o que não é razoável esperar dos juízos de
primeiro grau, já assoberbados por um sem-número de
causas a julgar. Liminares concedidas sem o adequado
conhecimento dos assuntos em questão podem paralisar ações importantes e urgentes, de interesse público,
com graves prejuízos para o País. Guindar esse tipo de
assunto ao segundo grau de jurisdição permitirá que as
autoridades judiciárias adquiram a necessária capacitação na matéria, o que as tornará aptas a decidir melhor
sobre as causas de natureza regulatória.
Por todo o exposto, peço aos meus nobres pares seu imprescindível apoio à aprovação da presente
Proposta de Emenda à Constituição, na certeza de,
com essa iniciativa, estar contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados a Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justiﬁcação
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão nº 2, de 1994)
....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................
VI – ﬁxar, por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
....................................................................................
§ 3º A emenda a Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
....................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do banco central e outros servidores, quando
determinado em lei;
....................................................................................
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
....................................................................................
I – processar e julgar, originariamente:
....................................................................................
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a) os juízes federais da área de sua jurisdição,
incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os
membros do Ministério Público da União, ressalvada
a competência da Justiça Eleitoral;
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de
julgados seus ou dos juízes federais da região;
c) os mandados de segurança e as habeas-data
contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
d) os habeas-corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal;
e) os conﬂitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;
II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais
no exercício da competência federal da área de sua
jurisdição.
....................................................................................
Art. 174. Como agente normativo e regulador
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma
da lei, as funções de ﬁscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público
e indicativo para o setor privado.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Banco
Central do Brasil que passo a ler.
É lido o seguinte:
– Aviso nº 15, de 2009-CN (nº 35/BCB-Presi, na origem, do Presidente do Banco Central do Brasil),
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório sobre operações de redesconto e empréstimo
realizadas nos termos da Lei nº 11.882, de 23
de dezembro de 2008, referente ao 1º trimestre
de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
expediente que acaba de ser lido vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados, que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 60, DE 2009
(Nº 1.842/2007, na Casa de origem,
da Deputada Bel Mesquita)
Cria o Cadastro Nacional de Crianças
e Adolescentes Desaparecidos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
Art. 2º A União manterá, no âmbito do órgão
competente do Poder Executivo, a base de dados do
Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, a qual conterá as características físicas
e dados pessoais de crianças e adolescentes cujo
desaparecimento tenha sido registrado em órgão de
segurança pública federal ou estadual.
Art. 3º Nos termos de convênio a ser ﬁrmado
entre a União e os Estados e o Distrito Federal, serão
deﬁnidos:
I – a forma de acesso as informações
constantes da base de dados;
II – o processo de atualização a de validação dos dados inseridos na base de dados.
Art. 4º Os custos relativos ao desenvolvimento,
instalação e manutenção da base de dados serão suportados por recursos do Banco Nacional de Segurança Pública.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI Nº 1.842 DE 2007
Cria a Cadastro Nacional do Crianças
Desaparecidas.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica criado o Cadastro Nacional do Crianças Desaparecidas.
Art. 2º A União manterá, no âmbito do Órgão
competente do Poder Executivo, a base de dados do
Cadastro Nacional do Crianças Desaparecidas, a qual
conterá as características físicas e dados pessoais de
crianças cujo desaparecimento tenha sido registrada
em órgão de segurança publica federal ou estadual.
Art. 3º Nos termos de convênio, a ser ﬁrmado
entre a União e as Estados e a Distrito Federal, serão
deﬁnidos:
a) a forma do acesso as informações
constantes da base de dados;
b) o processo do atualização e de validação dos dados inseridos na base do dados.
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Art. 3º Os custos relativos ao desenvolvimento, instalação e manutenção da base do dados serão suportados
por recursos do Fundo Nacional de Segurança Publica.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição tempo objetivo criar, em âmbito nacional, um Cadastro de Crianças Desaparecidas.
Pretende-se, com isso, facilitar o acesso a informações
que permitam a identiﬁcação dessas crianças, agilizandose o trabalho policial de busca e localização e evitando-se,
com isso, que elas sofram abusos – como a submissão a
situações do escravidão ou de prostituição ou de contrabando do Órgãos – ou que sejam retiradas ilegalmente
do País, para a adoção por estrangeiros.
Para que as informações constantes da base de
dados sejam conﬁáveis, só está prevendo que, por meio
do convênio entre a União e os Estados e o Distrito Federal, sejam estabelecidos os critérios para a inclusão
e atualização do dadas e a realização de consultas.
Por ﬁm, deﬁniu-se que a fonte de custeio para a
implantação e manutenção dessa base do dados serão
as recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública
(FNSP), tendo em vista que a Lei que o instituiu, Lei nº
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, em seu art. 4º, II,
estabelece que o FNSP apoiará projetos de segurança
publica relacionados com sistemas de informações.
Pela relevância da proposição, em especial no que
concerne a redução do desespero dos pais, parentes e
amigos do desaparecido, por meio da agilização do processo de resgate do crianças e do aumento da possibilidade do sucesso das ações policiais do investigação e recuperação da jovem vitima, espera-se contar com a apoio
necessário para a aprovação deste Projeto do Lei.
Sala das Sessões, 22 do agosto do 2007. –
Deputada Bel Mesquita.
(À Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N° 61, DE 2009
(nº 3.960/2008, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da Republica)
Altera as Leis nºs 7.853, de 24 de outubro de 1989, e 10.683, de 28 da maio da
2003; dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República no Ministério da
Pesca e Aquicultura; cria cargos em comissão do Grupo – Direção a Assessoramento
Superiores – DAS e Gratiﬁcações de Repre-

MAIO 2009

16390 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sentação da Presidência da República; e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º Ao Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, prevenir a ocorrência e articular o
gerenciamento da crises, em caso de grave e
iminente ameaça & estabilidade institucional,
realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança, coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança
da informação, zelar, assegurado o exercício
do poder de policia, pela segurança pessoal
do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da
República e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República e de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente
da República, bem como pela segurança dos
palácios presidenciais e das residências do
Presidente e do Vice-Presidente da República, tendo como estrutura básica o Conselho
Nacional de Políticas sobre Drogas, a Agência
Brasileira de Inteligência – ABIN, a Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas, o Gabinete, uma Secretaria Executiva e ate 3 (três)
Secretarias.
.................................................... “(NR)
“Art. 7º ...................................................
I – Conselho de Governo, integrado pelos
Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, pelos
titulares das Secretarias Especiais dos Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, e
de Portos, que será presidido pelo Presidente
da República ou, por sua determinação, pelo
Chefe da Casa Civil e secretariado por um
dos membros para esse ﬁm designado pelo
Presidente da República;
..................................................... “(NR)
“Art. 8º ...................................................
§ 1º .......................................................
III – pelos Ministros de Estado da
Fazenda; do Planejamento, Orçamento e
Gestão; do Desenvolvimento, Indústria a Comércio Exterior; do Desenvolvimento Social a
Combate à Fome; do Trabalho a Emprego; do
Meio Ambiente; das Relações Exteriores; da
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Pesca a Aqüicultura; a Presidente do Banco
Central do Brasil;
..................................................... “(NR)
“Art. 24. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos compete assessorar direta a
imediatamente o Presidente da República na
formulação de políticas a diretrizes voltadas à
promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias
a defesa dos direitos das pessoas com deﬁciência a promoção da sua integração à vida
comunitária, bem como coordenar a política
nacional de direitos humanos, em conformidade
com as diretrizes do Programa Nacional dos
Direitos Humanos – PNDH, articular iniciativas
a apoiar projetos voltados para a proteção a
promoção dos direitos humanos em âmbito
nacional, tanto por organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto por organizações da
sociedade, e exercer as funções de ouvidoria
nacional de direitos humanos, da criança, do
adolescente, do idoso a das minorias.
§ 1º Compete ainda à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, sem prejuízo da
atribuições dos órgãos integrantes do Sistema
Nacional das Políticas Públicas Sobre Drogas
– SISNAD, atuar em favor da ressocialização a
da proteção dos dependentes químicos.
§ 2º A Secretaria Especial dos Direitos
Humanos tem como estrutura básica o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Conselho Nacional do Combate à
Discriminação, O ConselhoNacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deﬁciência, o Conselho Nacional dos Direitos
do Idoso, o Gabinete, a Secretaria Adjunta, o
Departamento da Ouvidoria Nacional e ate 4
(quatro) Subsecretarias.”(NR)
“Art. 25 ..................................................
XXIII – do Turismo; e
XXIV – da Pesca e Aquicultura.
Parágrafo único. São Ministros do Estado
os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, O Chefe da Secretária-Geral da
Presidência da República, o Chefe da Secretaria
de Ralações Institucionais da Presidência da República, o Chefe da Secretaria da Comunicação
Social da Presidência da República, o Chefe da
Secretaria da Assuntos Estratégicos da Presidên-
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cia da República, o Chefe da Secretaria Especial
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o
Advogado-Geral da União, o Ministro do Estado
do Controle a da Transparência a o Presidenta
do Banco Central do Brasil.”(NR)
“Art. 27. .............................. ...................
.................................. ............................
XXIV – Ministério da Pesca a Aquicultura:
a) política nacional pesqueira e agrícola,
abrangendo produção, transporte, beneﬁciamento, transformação, comercialização, abastecimento e armazenagem;
b) fomento da produção pesqueira a
aquícola;
c) implantação de infra-estrutura de apoio,
à produção, ao beneﬁciamento e à comercialização do pescado e de fomento à pesca a
aquicultura;
d) organização e manutenção do Registro Geral da Pesca;
e) sanidade pesqueira e aquícola;
f) normatização das atividades de aquicultura e pesca;
g) ﬁscalização das atividades de aquicultura e pesca no âmbito da suas atribuições e
competências;
h) concessão de licenças, permissões
e autorizações para o exercício de aquicultura a das seguintes modalidades de pesca no
território nacional, compreendendo as águas
continentais e interiores e o mar territorial da
Plataforma Continental, da Zona Econômica
Exclusiva, áreas adjacentes a águas internacionais, excluídas as Unidades de Conservação
Federais a sem prejuízos das licenças ambientais previstas na legislação vigente:
1) pesca comercial, compreendendo as
categorias industrial e artesanal;
2) pesca da espécimes ornamentais;
3) pesca de subsistência;
4) pesca amadora ou desportiva;
i) autorização do arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca a de sua
operação, observados os limitas de sustentabilidade estabelecidos em conjunto com o
Ministério do Meio Ambiente;
j) operacionalização da concessão da
subvenção econômica ao preço do óleo diesel instituída pela Lei nº 9.445, de 14 de março de 1997;
l) pesquisa pesqueira e aquícola; e
m) fornecimento ao Ministério do Meio
Ambiente dos dados do Registro Geral da Pes-
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ca relativos às licenças, permissões a autorizações concedidas para pesca e aquicultura,
para ﬁns de registro automático dos beneﬁciários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras a Utilizadoras
de Recursos Ambientais.
.................................... ..........................
§ 4º A competência atribuída ao Ministério do Meio Ambiente de que trata a alínea
f do inciso XV será exercida em conjunto com
os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; da Integração Nacional; a
da Pesca e Aquicultura.
............................. .................................
§ 6º Cabe aos Ministérios da Pesca a
Aquicultura e do Meio Ambiente, em conjunto
e sob a coordenação do primeiro, nos aspectos
relacionados ao uso sustentável dos recursos
pesqueiros:
I – ﬁxar as normas, critérios, padrões e
medidas de ordenamento do uso sustentável
dos recursos pesqueiros, com base nos melhores dados cientíﬁcos a existentes, na forma
no regulamento; e
II – subsidiar, assessorar e participar,
em interação com o Ministério das Relações
Exteriores, de negociações e eventos que
envolvam o comprometimento de direitos e a
interferência em interesses nacionais sobre a
pesca a aquicultura.
................ ..............................................
§ 12. A competência referida na alínea g
do inciso XXIV do caput não exclui o exercício do poder de polícia ambiental do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente a dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA.
§ 13. Cabe ao Ministério da Pesca a Aquicultura repassar ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiental a dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 50% (cinquenta por cento) das
receitas das taxas arrecadadas, destinadas
ao custeio das atividades de ﬁscalização da
pesca e da aquicultura.” (NR)
“Art. 29. ..................... ............................
................... ...........................................
XXIV – do Ministério da Pesca e Aquicultura o Conselho Nacional da Aquicultura e
Pesca a até 4 (quatro) Secretarias.
...................... ........................................
§ 7º Ao Conselho Nacional de Aquicultura
e Pesca, presidido pelo Ministro de Estado da
Pesca e Aquicultura e composto na forma esta-
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belecida em regulamento pelo Poder Executivo, compete subsidiar a formulação da política
nacional para a pesca a aquicultura, propondo
diretrizes para o desenvolvimento e fomento
da produção pesqueira e aquícola, apreciar as
diretrizes para o desenvolvimento do plano de
ação da pesca e aquicultura e propor medidas
destinadas a garantir a sustentabilidade da
atividade pesqueira e aquícola.” (NR)
Art. 2º Fica transformada a Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca da Presidência da República
em Ministério da Pesca a Aquicultura.
Art. 3º Ficam transferidas ao Ministério da Pesca
e Aquicultura as competências a incumbências atribuídas à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República e ao seu titular na data de
publicação desta Lei.
Art. 4º Fica criado o cargo de Ministro de Estado
da Pesca e Aquicultura.
Art. 5º Ficam transformados:
I – o cargo de natureza especial de Secretário
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da
República em Secretário-Executivo do Ministério da
Pesca e Aquicultura;
II – o cargo de Secretário Adjunto, DAS-101.6,
distribuição para a Secretaria Especial da Aquicultura
e Pesca nos termos do inciso IX do caput do art. 40
da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, em Secretário DAS-101.6.
Art. 6º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal:
I – os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção a Assessoramento Superiores a Funções Gratiﬁcadas, destinados ao Ministério da Pesca e Aquicultura: 1 (um) DAS-6, 7 (sete) DAS-5, 53 (cinquenta e três)
DAS-4, 18 (dezoito) DAS-3, 77 (setenta a sete) DAS-2,
69 (sessenta a nova) DAS-1, 19 (dezenove) FG-1, 23
(vinte e três) FG-2 a 19 (dezenove) FG-3;
II – os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção a Assessoramento Superiores, destinados à
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República: 5 (cinco) DAS-5, 19 (dezenove)
DAS-4, 24 (vinte e quatro) DAS-3, 13 (treze) DAS-2 a
5 (cinco) DAS-1; e
III – as seguintes Gratiﬁcações de Representação
da Presidência da República, destinadas à Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República: 5 (cinco) GR-V, 7 (sete GR-IV, 3 (três) GR-III,
6 (seis) GR-II e 6 (seis) GR-I.
Parágrafo único. Os cargos em comissão e as funções gratiﬁcadas integrantes da estrutura da Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca ﬁcam remanejados
para o Ministério da Pesca e Aquicultura.
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Art. 7º Até que seja feita a primeira nomeação decorrente da realização de concurso público para constituição de seu quadro de pessoal próprio, o Ministério
da Pesca e Aquicultura poderá requisitar servidores de
órgãos ou entidades da administração pública federal
para o exercício de qualquer cargo em comissão ou
função de conﬁança.
Art. 8º Aos servidores que se encontrarem requisitados para a Secretaria Especial de Aquicultura e
Pesca da Presidência da República em 29 de julho de
2008 aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 2º
da Lei nº 9.007, de 17 de março de 1995.
Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica às requisições ocorridas a partir de 30 de julho
de 2008.
Art. 9º A estrutura organizacional do Ministério
da Pesca e Aquicultura compreenderá, entre outros
órgãos, Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura, unidades descentralizadas as quais competirá
executar atividades e ações de:
I – fomento e desenvolvimento da pesca e da
aquicultura;
II – apoio à produção, ao beneﬁciamento e à comercialização do pescado;
III – sanidade pesqueira e aquícola;
IV – pesquisa e difusão de informações cientíﬁcas e tecnológicas relativas à pesca e à aquicultura;
V – assuntos relacionados a infraestrutura pesqueira e aquícola, ao cooperativismo e associativismo
de pescadores e aquicultores e às Colônias e Federações Estaduais de Pescadores;
VI – administração de recursos humanos e de
serviços gerais;
VII – programação, acompanhamento e execução
orçamentária e ﬁnanceira dos recursos alocados;
VIII – qualidade e produtividade dos serviços
prestados aos usuários e aperfeiçoamento da gestão
da Superintendência.
§ 1º As Superintendências Federais de Pesca e
Aquicultura terão jurisdição no âmbito de cada Estado da Federação e do Distrito Federal, podendo haver alteração desse limite, no interesse comum, para
execução das respectivas atribuições, mediante ato
do Ministro de Estado.
§ 2º O Poder Executivo disporá sobre os demais
aspectos da estrutura regimental do Ministério da Pesca
e Aqüicultura, sobre suas competências e atribuições,
sobre a denominação de suas unidades e especiﬁcação dos cargos.
§ 3º Até que seja aprovada a estrutura regimental
do Ministério da Pesca e Aquicultura:
I – são mantidas a estrutura, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e a especiﬁ-
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cação dos cargos da Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca, vigentes em 29 de julho de 2008; e
II – caberá à Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
da Casa Civil da Presidência da República prestar assistência jurídica àquele órgão.
Art. 10. Fica transferido o acervo patrimonial da
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca para o Ministério da Pesca e Aquicultura.
Art. 11. O caput do art. 10 da Lei nº 7.853, de
24 de outubro de 1989, passa a vigora com a seguinte alteração:
“Art. 10. A coordenação superior dos
assuntos, ações governamentais e medidas
referentes a pessoas portadoras de deﬁciência caberá à Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República.
.....................................................” (NR)
Art. 12. Fica a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa, instituída pela Lei nº 5.851,
de 7 de dezembro de 1972, autorizada a criar centros
especializados para a pesquisa das atividades de
aquicultura e pesca.
Art.13. As despesas decorrentes do disposto
nesta Lei correrão à conta das dotações consignadas
no orçamento da União.
Art. 14. Ficam revogados os seguintes dispositivos
da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003:
I – o inciso IV do § 3º do art. 1º;
II – o art. 23; e
III – o inciso VII do art. 30.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, exceto em relação à competência prevista no inciso I do § 6º do art. 27 da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, que entrará em vigor a partir da
vigência do regulamento nele referido.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.960, DE 2008
Altera as Leis nºs 7.853, de 24 de outubro de 1989, 9.650, de 27 de maio de 1998,
9.984, de 17 de julho de 2000, e 10.683, de 28
de maio de 2003; dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial de Aquicultura e
Pesca da Presidência da República em Ministério da Pesca e Aquicultura; cria cargo
sem Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, funções Comissionadas do Banco Central – FCBC, e Gratiﬁcações de Representação da Presidência
da República e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 6º Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições,
prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente
ameaça à estabilidade institucional, realizar o
assessoramento pessoal em assuntos militares
e de segurança, coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação,
zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do Chefe de Estado,
do Vice-Presidente da República e respectivos
familiares, dos titulares dos órgãos essenciais
da Presidência da República e de outras autoridades ou personalidades quando determinado
pelo Presidente da República, bem como pela
segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e do Vice-Presidente
da República, tendo como estrutura básica o
Conselho Nacional de Política sobre Drogas,
a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, a
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas,
o Gabinete, uma Secretaria-Executiva e até
três Secretarias.
.. ...................................................” (NR)
“Art. 7º ..... ............ .................................
I – Conselho de Governo, integrado pelos
Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, pelos
titulares das Secretarias Especiais dos Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, e
de Portos, que será presidido pelo Presidente
da República ou, por sua determinação, pelo
Chefe da Casa Civil e secretariado por um
dos membros para esse ﬁm designado pelo
Presidente da República;
....... ..............................................” (NR)
“Art. 8º ...... ........... .................................
§ 1º ............ ...........................................
......... .......... ...........................................
III – pelos Ministros de Estado da Fazenda; do Planejamento, Orçamento e Gestão; do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
do Trabalho e Emprego; do Meio Ambiente; das
Relações Exteriores; da Pesca e Aquicultura; e
Presidente do Banco Central do Brasil;
.....................................................” (NR)
“Art. 24. À Secretaria Especial dos Direitos Humanos compete assessorar direta e
imediatamente o Presidente da República na
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formulação de políticas e diretrizes voltadas à
promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso, da população de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT e das minorias e à defesa dos
direitos das pessoas com deﬁciência e promoção da sua integração à vida comunitária, bem
como coordenar a política nacional de direitos
humanos, em conformidade com as diretrizes
do Programa Nacional de Direitos Humanos
– PNDH, articular iniciativas e apoiar projetos
voltados para a proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por
organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto
por organizações da sociedade, e exercer as
funções de ouvidoria nacional de direitos humanos, da criança do adolescente, do idoso,
da população LGBT e das minorias.
................. ....................................” (NR)
“Art. 25. ............................................ .....
........... ...................................................
XXIII – do Turismo; e
XXIV – da Pesca e Aquicultura.
Parágrafo único. São Ministros de Estado
os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, o Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Chefe da SecretariaGeral da Presidência da República, o Chefe
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da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República, o Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, o Chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, o
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, o AdvogadoGeral da União, o Ministro de Estado do Controle e da Transparência, e o Presidente do
Banco Central do Brasil”. (NR)
“Art. 27. ........................ .........................
............................ ........................... .......
XXIV – Ministério da Pesca e Aquicultura:
a) política nacional, pesqueira e aquícola, abrangendo produção, transporte, beneﬁciamento, transformação, comercialização,
abastecimento e armazenagem;
b) fomento da produção pesqueira e
aquícola;
c) implantação de infra-estrutura de apoio
à produção, ao beneﬁciamento e a comercialização do pescado e de fomento à pesca e
aquicultura;
d) organização e manutenção do Registro Geral da Pesca;
e) sanidade pesqueira e aquícola;
f) normatização da atividade de aquicultura;
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DAS-6, sete DAS-5, cinquenta e três DAS-4, dezoito DAS-3, setenta e sete DAS-2, sessenta e nove
DAS-1, dezenove FG-1, vinte e três FG-2 e dezenove
FG-3.
II – os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, destinados à
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República: cinco DAS-5, dezenove DAS-4,
vinte e quatro DAS-3, treze DAS-2 e cinco DAS-1;
III – os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, destinados ao
Ministério da Fazenda: um DAS-6, dois DAS-5, cinco
DAS-4, dois DAS-3, um DAS-2 e um DAS-1.
IV – os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, destinados ao
Ministério da Integração Nacional: cinco DAS-4, sete
DAS-3 e quatro DAS-2;
V – as seguintes Funções Comissionadas do
Banco Central, de que trata a Lei nº 9.650 de 27 de
maio de 1998: três FCA-2 e cinco FCA-3; e
VI – as seguintes Gratiﬁcações de Representação
da Presidência da República, destinadas à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República: cinco GR-V, sete GR-IV, três – GR-III, seis
GR-II e seis GR-I.
Parágrafo único. Os cargos em comissão e as funções gratiﬁcadas integrantes da estrutura da Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca ﬁcam remanejados
para o Ministério da Pesca e Aquicultura.
Art. 7º Até que seja feita a primeira nomeação decorrente na realização de concurso público para constituição de seu quadro de pessoal próprio, o Ministério
da Pesca e Aquicultura poderá requisitar servidores de
órgãos ou entidades da administração pública federal
para o exercício de qualquer cargo em comissão ou
função de conﬁança.
Art. 8º Aos servidores que se encontrarem requisitados para a Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca da Presidência da República, em 29 de julho
de 2008, aplica-se o disposto no parágrafo único do
art. 2º da Lei nº 9.007, de 17 de março de 1995.
Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica às requisições ocorridas a partir de 30 de julho
de 2008.
Art. 9º O Poder Executivo disporá sobre a estrutura
regimental do Ministério da Pesca e Aquicultura, sobre
suas competências e atribuições, sobre a denominação
de suas unidades e especiﬁcação dos cargos.
Parágrafo único. Até que seja aprovada a estrutura
regimental do Ministério da Pesca e Aquicultura:
I – são mantidas a estrutura, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e a especiﬁ-
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cação dos cargos da Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca, vigentes em 29 de julho de 2008; e
II – caberá à Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
da Casa Civil da Presidência da República prestar a
assistência jurídica àquele órgão.
Art. 10. Fica transferido o acervo patrimonial da
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca para o Ministério da Pesca e Aquicultura.
Art. 11. O art. 10 da Lei nº 7.853, de 24 de outubro
de 1989, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 10. A coordenação superior dos
assuntos, ações governamentais e medidas
referentes a pessoas portadoras de deﬁciência caberá à Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República.
.....................................................” (NR)
Art. 12. O Anexo IV da Lei nº 9.650, de 27 de
maio de l998, passa a vigorar na forma do Anexo
desta lei.
Art. 13. A Lei nº 9.984, de 17 da julho de 2000,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 4º ....... ............. ..............................
.............................................. ................
XIX – regular e ﬁscalizar, quando envolverem corpos d’água de domínio da União, a
prestação dos serviços públicos de irrigação,
se em regime de concessão, e adução de água
bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em
caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a ﬁxação de padrões de eﬁciência e o estabelecimento de tarifa, quando
cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os
aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes.
................ ..............................................
§ 8º No exercício das competências referidas no inciso XIX deste artigo, a ANA zelará
pela prestação do serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, em observância
aos princípios da regularidade, continuidade,
eﬁciência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária e utilização
racional dos recursos hídricos.” (NR)
“Art. 19-A. Fica instituída a taxa de ﬁscalização, a ser cobrada anualmente.
§ lº Constitui fato gerador da taxa a que
se refere o caput o exercício de poder de polícia pela ANA, compreendido na ﬁscalização
da prestação dos serviços públicos de irrigação
e operação da adução de água bruta, se em
regime de concessão ou autorização.
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§ 2º São sujeitos passivos da taxa as
concessionárias dos serviços públicos de irrigação e de operação da adução de água bruta,
durante a vigência dos respectivos contratos
de concessão ou autorização.
§ 3º A taxa tem como base de cálculo a
vazão máxima outorgada, determinando-se o
valor devido pela seguinte fórmula:
TF = 100.000 + 6.250 x Qout.
onde:
TF = taxa de ﬁscalização, em reais;
Qout = vazão máxima outorgada, em
metros cúbicos por segundo;
100.000 e 6.250 = parâmetros da fórmula, em reais e reais por metros cúbicos por
segundo, respectivamente.
§ 4º A taxa deverá ser recolhida nos termos dispostos em ato regulamentar da ANA.
§ 5º A taxa não recolhida nos prazos
ﬁndos, na ﬁrma do § 4º, será cobrada com os
seguintes acréscimos:
I – juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, de acordo com a variação da taxa Selic, calculados na forma da
legislação aplicável aos tributos federais;
II – multa de mora de dois por cento, se o
pagamento for efetuado até o último dia útil do
mês subsequente ao do seu vencimento.
§ 6º Os juros de mora não incidem sobre
o valor da multa de mora.
§ 7º Os débitos relativos à taxa poderão
ser parcelados, a critério da ANA, de acordo
com a legislação tributária.
§ 8º O valor dos parâmetros da fórmula
do cálculo da TF serão reajustados anualmen-
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te, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo
IBGE”(NR)
“Art. 20. ..................... ............................
....................................... .......................
XI – a taxa de ﬁscalização a que se refere
o art. 19-A desta lei, e outras receitas que vierem a ser instituídas em função da atuação da
ANA na regulação e ﬁscalização dos serviços
de adução de água bruta.
Parágrafo único. Os recursos previstos
no inciso XI deste artigo serão destinados ao
custeio das despesas decorrentes das atividades de ﬁscalização e regulação referidas no
art. 4º, inciso XIX, desta lei.” (NR)
Art.14. A taxa de ﬁscalização instituída pelo art.
19-A da Lei nº 9.984, de 2000,será devida a partir de
lº de janeiro de 2009.
Art 15. As despesas decorrentes do disposto
nesta lei correrão à conta das dotações consignadas
no Orçamento da União.
Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos
da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003:
I – o inciso IV do § 3º do art. 1º;
II – o art. 23; e
III – o inciso VII do art. 30.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, exceto em relação à competência prevista no inciso I do § 6º do art. 27 da Lei nº 10.683, de
2003, que entrará em vigora partir da vigência do regulamento nele referido.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 666, DE 2008
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 “Altera as Leis nºs 7.853, de 24 de
outubro de 1989, 9.650, de 27 de maio 1998, 9.984, de
17 de julho de 2000, e 10.683, de 28 de maio de 2003,
dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca da Presidência da República
em Ministério da Pesca e Aquicultura, cria cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, Funções Comissionadas do Banco
Central – FCBC e Gratiﬁcações de Representação da
Presidência da República, e dá outras providências”.
Brasília, 29 de agosto de 2008. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Interministerial nº 230/MP/C.Civil-PR/MMA
Brasília, 29 de agosto de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o apenso Projeto de Lei que altera as Leis nºs
7.853, de 24 de outubro de 1989, 9.650, de 27 de maio
1998, 9.984, de 17 de julho de 2000, e 10.683, de 28
de maio de 2003, dispõe sobre a transformação da
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República em Ministério da Pesca e Aquicultura, cria cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, Funções Comissionadas do Banco Central – FCBC e Gratiﬁcações
de Representação da Presidência da República, e dá
outras providências.
2. A transformação da Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca em Ministério da Pesca e Aqüicultura, principal elemento contido no presente projeto, ocorre no momento em que se constata que a
primeira já cumpriu seu papel, encerrando um ciclo
no setor de aqüicultura e pesca, iniciado com a instituição da Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca, hoje extinta.
3. A instituição do novo Ministério enseja a oportunidade de se corrigir anomalia institucional que há
mais de uma década vem entravando o desenvolvimento da pesca e principalmente da aqüicultura no
País. Entende-se que o presente projeto vem coibir
conﬂitos entre os agentes públicos, motivados por
indeﬁnições sobre competências indissociáveis, mas
que se encontram, por disposições legais, atribuídas
a mais de um órgão do governo federal.
4. À Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República – SEAP/PR eram atribuidas
competências para a formulação de políticas e diretrizes
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para o planejamento e a ação sobre o ordenamento
dos recursos pesqueiros considerados subexplotados
e dos recursos aquícolas nacionais, bem como todas
aquelas que se encontravam dispersas nos diversos
órgãos do Poder Executivo Federal.
5. O conceito de ordenamento é entendido como
o processo de uso com sustentabilidade dos recursos
naturais. No caso dos setores da pesca e da aqüicultura, deve abranger desde a pesquisa básica para se
conhecer o comportamento biológico das espécies e
seu limite de exploração sustentável, até a última etapa do processo, a ﬁscalização, que é o controle sobre
a ação dos agentes privados no regime de economia
de mercado desses recursos.
6. Peixes, crustáceos e moluscos são recursos
naturais que, a partir do momento em que despertam
interesse econômico, passam a ser tratados como
recursos pesqueiros. Destarte, a gestão se faz sobre
a atividade econômica que explora o recurso natural,
processo que deve se sustentar em quatro pilares:
pesquisa, fomento, ordenamento e ﬁscalização.
7. Neste sentido, considera-se que a atividade
pesqueira e sua gestão devem ser trabalhadas de forma a contemplar todas as etapas da cadeia produtiva,
veriﬁcando ainda a necessidade premente de o Estado construir um mecanismo eﬁciente de regulação e
ﬁscalização do acesso ao recurso pesqueiro. É desta
maneira que são reguladas as demais atividades econômicas que explotam os recursos naturais, renováveis
ou não, a exemplo do petróleo e do gás.
8. Em relação à estrutura institucional, a atual política para a gestão da pesca segmenta os mecanismos
de controle e os instrumentos de gestão da atividade
e não atende de maneira abrangente às necessidades
de todos os atores e usuários envolvidos. Além disso,
tampouco são atendidas as necessidades associadas
ao desenvolvimento sustentável da pesca, incluindo os
aspectos da conservação e adequada explotação dos
recursos naturais e a melhoria das condições de vida
das comunidades pesqueiras.
9. Vossa Excelência, em sua carta “Compromisso aos Pescadores”, ainda como candidato, em meados de 2002, incluiu a criação da SEAP/PR como
um primeiro passo rumo à organização da atuação
governamental sobre o tema. Impõe-se agora a sua
transformação em Ministério da Pesca e Aqüicultura,
com as competências que lhe garantam condições
permanentes para a sua estruturação e o seu fortalecimento em âmbito nacional.
10. A inadequação estrutural da SEAP/PR –evidenciada, inclusive, por auditoria do Tribunal de Contas
da União – revela-se insustentável do ponto de vista
institucional, estando a exigir a ampliação do como
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técnico, principalmente com a criação de quadro permanente de servidores, e o fortalecimento de sua estrutura regimental.
11. A oportunidade para a criação do Ministério da
Pesca e Aqüicultura se consubstancia na geração do
consenso sobre a sua importância, inclusive no âmbito
do Congresso Nacional, com a atual Frente Nacional
da Pesca, constituída por mais de duas centenas de
deputados federais e senadores.
12. O planejamento estratégico do setor da pesca e aqüicultura, recentemente aprovado, ainda pela
SEAP/PR, para ter vigência no período de 2008-2011,
identiﬁca as metas desaﬁadoras a serem cumpridas:
Os objetivos e prioridades deﬁnidos estão de acordo
com as diretrizes dos programas de Gestão da Política
Pesqueira, Desenvolvimento Sustentável da Pesca e
Aqüicultura. Em termos de objetivos setoriais, foram
compreendidos como principais: consolidar a política
de gestão pública na área de aqüicultura e pesca; desenvolver de forma sustentável a atividade aqüícola
e pesqueira; fortalecer a infra-estrutura da atividade
aqüícola e pesqueira; promover o desenvolvimento e
a difusão tecnológica; fortalecer a participação brasileira na política internacional de aquicultura e pesca;
efetivar o ordenamento, o monitoramento e o controle
da atividade aqüícola e pesqueira; assegurar os direitos das populações tradicionais da pesca; promover
uma abordagem territorial da atividade aqüícola e
pesqueira; e promover a participação e a representatividade setorial no âmbito de resoluções de conﬂitos
de interesse.
13. As atuais previsões sobre o ﬂagelo mundial
da fome, que Vossa Excelência foi personalidade pioneira em combater, criando ainda no início do primeiro mandato o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, estão sendo conﬁrmadas de forma
alarmante. O déﬁcit alimentar mundial de cereais está
assombrando o mundo. O déﬁcit de proteína de origem
animal, na área de pescado, também vem se agravando
nas últimas décadas e, segundo previsões da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, deverá atingir, em 2030, o assombroso
montante de 90 milhões de toneladas/ano. Contribui
para o agravamento dessa situação o iminente esgotamento dos recursos mundiais pesqueiros e a reduzida
disponibilidade dos recursos aqüícolas.
14. Nesse quadro, o Brasil possui potencial para
o cultivo de suas imensas áreas. São mais de dez
milhões de hectares de águas represadas, as bacias
hidrográﬁcas – só a Amazônica contem 12% da água
doce mundial – além da zona econômica exclusiva ao
longo dos oito mil quilômetros de costa atlântica. A dinamização dessas potencialidades é o desaﬁo primor-
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dial a ser defendido e superado pelo novo Ministério
da Pesca e Aqüicultura.
15. Com o órgão devidamente estruturado e dotado de corpo técnico permanente em suas dependências descentralizadas e na sede, certamente haverá,
com o incremento das políticas do setor, a atração de
novos investidores nacionais e estrangeiros para a implementação de projetos, sobretudo para o cultivo de
pescado em sistema intensivo e com a abrangência da
cadeia produtiva já adotada pelo agronegócio.
16. Vale ressaltar, contudo, que a SEAP/PR, após
ingentes esforços para a superação dos entraves burocráticos, já estava libertando a aqüicultura nacional
da marginaﬁdade, do empirismo e também da ilegalidade, criando, assim, as condições básicas para que
o setor alcance a economia de mercado e seja reconhecido com a seriedade e a importância merecida,
como se veriﬁca com a criação do Ministério da Pesca
e Aqüicultura.
17. A estrutura do novo órgão assemelha-se às
de outros ministérios criados recentemente, contando
com as unidades básicas de que trata o art. 28 da Lei
nº 10.583, de 2003, e quatro Secretarias, para as quais
serão propostas as seguintes denominações: Desenvolvimento da Aqüicultura; Desenvolvimento da Pesca; Ordenamento e Monitoramento; e Infra–Estrutura,
Logística e Fomento.
18. Haverá o aproveitamento dos cargos em comissão atualmente alocados na SEAP/MP, mas será
necessário criar o seguinte quantitativo adicional de
cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FG, sendo: um
DAS-6, sete DAS-5, cinqüenta e três DAS-4, dezoito
DAS-3, setenta e sete DAS-2, sessenta e nove DAS-1,
dezenove FG-1, vinte e três FG-2 e dezenove FG-3. O
impacto orçamentário correspondente é estimado em
R$8.547 milhões anuais.
19. Outra providência contida no Projeto de Lei
consiste na criação de cargos do Grupo – DAS que
serão destinados ao Ministério da Fazenda, com a ﬁnalidade de estruturar uma Secretaria que terá como
competências a realização de estudos e a proposição
de reformas institucionais no sistema econômico nacional, bem como o acompanhamento das reformas em
curso, exempliﬁcadas pela proposta de reforma tributária, que se encontra na agenda do Congresso Nacional
e em franco debate em foros da sociedade civil.
20. Em última instância, a medida revela-se necessária para o enfrentamento dos desaﬁos da gestão da política econômica, ampliando a capacidade
de formulação, coordenação e acompanhamento do
Ministério da Fazenda, com vistas ao aprimoramento da execução da política ﬁscal e à sustentação das
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conquistas obtidas no campo macroeconômico. A proposta prevê a criação de um DAS-6, dois DAS-5, cinco
DAS-4, dois DAS-3, um DAS-2 e um DAS-1. O impacto
orçamentário correspondente é estimado em R$1.169
milhões anuais.
21. Prevê-se ainda a criação, no quadro de Funções Comissionadas do Banco Central de que trata a
Lei nº 9.550, de 27 de maio de 1998, de três funções
de código FCA-2 e cinco FCA-3, todas destinadas ao
reforço da estrutura de assessoramento do Gabinete
do Presidente do Banco Central e dos demais integrantes da Diretoria Colegiada.
22. A medida se justiﬁca pelo fato de que o Banco
Central vem experimentando crescente complexidade
dos trabalhos relacionados à gestão das reservas internacionais e à supervisão bancária, especialmente em
momentos de crise nos sistemas ﬁnanceiros internacionais, considerando-se a globalização dos mercados e
das transações. Além disso, veriﬁca-se relacionamento
mais intenso do Banco Central com organismos ﬁnanceiros internacionais, em função do novo posicionamento do País no cenário econômico internacional, e a
necessidade de ampliação da capacidade de pesquisa
e desenvolvimento no campo da econometria, essencial
para o permanente desenvolvimento dos modelos de
apoio às decisões do Conselho de Política Monetária.
A estimativa do impacto orçamentário com a criação
das oito FCBC é de R$359,0 mil anuais.
23. Também será contemplado com cargos em
comissão o Ministério da Integração Nacional, para o
qual se propõe a criação de cinco DAS-4, sete DAS-3
e quatro DAS-2, com impacto orçamentário anual de
R$1,124 milhões. A medida é necessária para o fortalecimento da estrutura da Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica, em decorrência da ampliação de suas
competências em face do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, mais especiﬁcamente no que
se refere ao Projeto São Francisco, nos seus eixos de
revitalização e de integração de bacias hidrográﬁcas,
que irão requerer o planejamento, a construção e a
supervisão das obras pelo Ministério.
24. Também serão criados cargos em comissão
para a reestruturação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República – SEDH, em
razão da ampliação de suas atividades, um claro reﬂexo da incorporação pelo governo de novas demandas
sociais. A proposta subjacente à reestruturação está
dividida em quatro eixos principais e convergentes.
25 . O primeiro trata do fortalecimento da articulação interna e da gestão, contendo uma unidade forte
para o desenvolvimento de parcerias internacionais na
área de direitos humanos, aumentando os recursos disponíveis para os trabalhos acerca do tema. Contempla

99

Maio de 2009

ainda a organização de uma área de coordenação e
articulação de informações, dados e pesquisas, instrumentos essenciais para o bom desempenho das funções de articulação política que o órgão desenvolve. O
segundo eixo prevê a estruturação de um Departamento
de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos no Gabinete do Ministro, como espaço nacional para receber,
encaminhar e monitorar denúncias de violações aos
direitos humanos. O terceiro eixo refere-se à criação da
Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deﬁciência, que consistirá no fortalecimento da
atual Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deﬁciência – CORDE. Por ﬁm, o quarto eixo
da proposta de reestruturação prevê o fortalecimento
e a integração das áreas-ﬁm para atender ao atual
volume de atividades e às novas demandas previstas
nas Agendas Sociais da Criança e do Adolescente, do
Registro Civil de Nascimento e do Idoso. Serão destinados à SEDH cinco DAS-5, dezenove DAS-4, vinte
e quatro DAS-3, treze DAS-2 e cinco DAS-1, além das
seguintes Gratiﬁcações de Representação da Presidência da República: cinco GR-V, sete GR-IV, três GR-III,
seis GR-II e seis GR-I. O impacto orçamentário anual
é estimado em R$5,105 milhões.
26. Há que se referir a outra alteração no texto da
Lei nº 10.683, de 2003, que não se reﬂetem em aumento
de despesa, no art. 6º, possibilitando ao Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República
elevar à condição de Secretaria o atual Departamento
de Segurança, responsável pela segurança pessoal do
Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República e
de seus familiares, bem como de outras autoridades,
além de zelar pela segurança dos palácios presidenciais e residências oﬁciais do Presidente e do VicePresidente da República.
27. No que se refere às alterações propostas na
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Águas – ANA, entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hidricos e de coordenação do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, trata-se de
acrescer dispositivos que permitirão ao órgão assumir
competências para regular e ﬁscalizar, quando envolverem corpos d’água de domínio da União, a prestação
dos serviços públicos de adução de água bruta, e de
irrigação, se em regime de concessão, cabendo-lhe,
inclusive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a ﬁxação de padrões
de eﬁciência e o estabelecimento de tarifa, quando
cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando
existentes, e a elaboração de normas complementares
necessárias à regulação dos serviços.
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28. A proposta é fruto da constatação, por técnicos do governo envolvidos com modelagem de projetos
de irrigação em regime de Parcerias Público-Privadas
(PPP), de que seria imprescindível uma agência dotada de competência legal para regular e ﬁscalizar os
contratos de prestação de serviço público de irrigação
que venham a ser celebrados em regime de concessão. Este entendimento é corroborado pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão na qualidade
de coordenador do Comitê Gestor das Parcerias Público-Privadas (CGP).
29. A necessidade de uma agência reguladora
decorre da existência de diversos aspectos em um
contrato de concessão que necessitam de um órgão
independente, capacitado tecnicamente para geri-los
e com poder de polícia para ﬁscalizá-los e, se for o
caso, executar penalidades no sentido de preservar
o interesse do Poder Público e do usuário. E também
de interesse do futuro concessionário, pois traz mais
transparência e segurança para o seu negócio. Uma
agência reguladora independente cria, portanto, as condições adequadas para o bom andamento do contrato
durante todo o período da concessão e potencializa o
interesse do setor privado, o que, por sua vez, propicia
a realização de certames licitatórios competitivos e de
resultados benéﬁcos ao poder público em termos de
redução da contraprestação requerida, da qualidade
dos serviços prestados e da consecução dos objetivos
sociais do Governo.
30. A proposta considera o fato de a ANA ser a
entidade responsável pela gestão dos corpos hídricos
de domínio da União, incumbida da análise e emissão
das outorgas de direito de uso dessas águas, destacando-se a sua vocação institucional para ocupar a
posição de entidade reguladora do serviço público de
adução de água bruta e dos serviços públicos de irrigação, prestados em regime de concessão, bem como
gerir e auditar os respectivos contratos de concessão
e, ainda, exercer a autoridade normativa necessária
à regulação dos serviços.
31. É prevista a criação de taxa de ﬁscalização,
cujo fato gerador é o exercício de poder de polícia pela
ANA, compreendido na ﬁscalização da prestação dos
serviços públicos de irrigação e operação da adução de
água bruta, se em regime de concessão ou autorização. A ANA também poderá contar com outras receitas
que vierem a ser instituídas em função da atuação da
agência na regulação e ﬁscalização dos serviços de
adução de água bruta.
32. Esses recursos serão destinados ao custeio
de despesas decorrentes de obrigações legais do ente,
quais sejam, a regulaçáo e ﬁscalização da prestação
dos serviços e dos contratos de concessão, tratando-
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se de recursos indispensáveis à consecução desse
novo e relevante papel imputado à ANA.
33. De acordo com a proposta, a ANA atuará nas
funções inerentes à sua destinação precípua – regulação dos usos d’água, mediante a aplicação dos instrumentos de regulação, tais como a outorga, cobrança
e ﬁscalização – bem como no acompanhamento da
prestação dos serviços e da observância dos termos
contratuais.
34. À ANA caberá, ainda, a veriﬁcação e auditagem das parcelas que integram o cálculo das tarifas,
conforme legislação e contrato de concessão, com
observância aos elementos que compõem as planilhas de custos do prestador do serviço. Outrossim,
ter-se-á responsabilidade pelo acompanhamento e
contabilização dos indicadores de desempenho que,
por via direta, afetam os valores tarifários ou da contraprestação pública, estabelecendo relações entre a
correta prestação do serviço e as receitas percebidas
pelo prestador do serviço.
35. Por todo o exposto, propõe-se a participação
da ANA, como entidade que concentraria as funções
essenciais à regulação e ﬁscalização, atuando como
entidade independente, capaz de zelar pela adequada
prestação desses serviços.
36. O impacto orçamentário global com a criação
dos cargos em comissão, das funções comissionadas
e das gratiﬁcações de representação previstos na
proposta, estimado em R$7,374 milhões no presente
exercício e em R$17,698 milhões anuais nos exercícios
subseqüentes, tem amparo nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual para 2008 e está em
consonância com os demais dispositivos da legislação
orçamentária e de responsabilidade ﬁscal.
37. Entendemos que o conjunto das medidas
consolidadas no ato ora proposto, pelas razões expendidas neste documento, se reveste do requisito de
urgência a justiﬁcar o encaminhamento do presente
Projeto de Lei sob regime de urgência constitucional,
porquanto se destina ao aperfeiçoamento da ação governamental direcionada a temas da mais importância
para o País.
38. Especialmente no que tinge à criação do
Ministério da Pesca e Aqüicultura, acreditamos que
a necessidade de conferir celeridade aos processos
de desenvolvimento da pesca e aqüicultura no Brasil,
além da crise dos alimentos no mundo, justiﬁcam a
urgência do Projeto de Lei. Por ﬁm, a urgência é justiﬁcada, também, pelo enorme passivo histórico relativo
à matéria de pesca e aqüicultura no Brasil. Assim, são
necessários ajustes na legislação, de modo a garantir
a efetividade de programas já em desenvolvimento.

MAIO 2009

16402 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

39. São essas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência o encaminhamento do Projeto de Lei em questão.
Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva, Dilma
Rousseff, Carlos Minc.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.851, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1972
Autoriza o Poder Executivo a instituir
empresa pública, sob a denominação de
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deﬁciência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deﬁciência – Corde, institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, deﬁne crimes, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 10. A coordenação superior dos assuntos,
ações governamentais e medidas, referentes a pessoas
portadoras de deﬁciência, incumbirá à Coordenadoria
Nacional para a Pessoa Portadora de Deﬁciência (Corde), órgão autônomo do Ministério da Ação Social, ao
qual serão destinados recursos orçamentários especíﬁcos. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este
artigo caberá formular a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deﬁciência, seus
planos, programas e projetos e cumprir as instruções
superiores que lhes digam respeito, com a cooperação
dos demais órgãos públicos. (Redação dada pela Lei
nº 8.028, de 1990)
....................................................................................
LEI Nº 9.007, DE 17 DE MARÇO DE 1995
Dispõe sobre a criação dos cargos
em comissão que menciona e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 2º As requisições de servidores de qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Federal
para a Presidência da República são irrecusáveis.
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Parágrafo único. Aos servidores requisitados na
forma deste artigo são assegurados todos os direitos e vantagens a que faça jus no órgão ou entidade
de origem, considerando-se o período de requisição
para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo
exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão
ou entidade de origem.
....................................................................................
LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º A Presidência da República é constituída,
essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral,
pela Secretaria de Relações Institucionais, pela Secretaria de Comunicação Social, pelo Gabinete Pessoal,
pelo Gabinete de Segurança Institucional e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. (Redação dada pela Lei nº 11.754, de 2008)
§ 1º Integram a Presidência da República, como
órgãos de assessoramento imediato ao Presidente
da República:
....................................................................................
IV – o Conselho Nacional de Política Energética;
....................................................................................
§ 3º Integram ainda a Presidência da República:
....................................................................................
IV – a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca;
....................................................................................
Art. 6º Ao Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República compete assistir direta
e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, prevenir a ocorrência e
articular o gerenciamento de crises, em caso de grave
e iminente ameaça à estabilidade institucional, realizar
o assessoramento pessoal em assuntos militares e de
segurança, coordenar as atividades de inteligência
federal e de segurança da informação, zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança
pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da
República e respectivos familiares, dos titulares dos
órgãos essenciais da Presidência da República e de
outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente da República, bem como pela
segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e do Vice-Presidente da República,
tendo como estrutura básica o Conselho Nacional de
Políticas sobre Drogas, a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o Gabinete, 1 (uma) Secretaria-Executiva
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e até 2 (duas) Secretarias. (Redação dada pela Lei nº
11.754, de 2008)
§ 1º Compete, ainda, ao Gabinete de Segurança
Institucional coordenar e integrar as ações do Governo
nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes
que causem dependência física ou psíquica, bem como
aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação
e a reinserção social de dependentes.
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional Antidrogas, cabendo-lhe, ainda, a gestão
do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD.
§ 3º Os locais onde o Chefe de Estado e o VicePresidente da República trabalham, residem, estejam
ou haja a iminência de virem a estar, e adjacências, são
áreas consideradas de segurança das referidas autoridades, cabendo ao Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República, para os ﬁns do disposto
neste artigo, adotar as necessárias medidas para a
sua proteção, bem como coordenar a participação de
outros órgãos de segurança nessas ações.
Art. 6º-A. (Revogado pela Lei nº 11.754, de
2008)
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois
níveis de atuação:
I – Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais
da Presidência da República, pelos titulares das Secretarias Especiais de Direitos Humanos, de Políticas
para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Aquicultura e Pesca e de Portos, que
será presidido pelo Presidente da República ou, por
sua determinação, pelo Chefe da Casa Civil e secretariado por um dos membros para esse ﬁm designado
pelo Presidente da República; e (Redação dada pela
Lei nº 11.754, de 2008)
II – Câmaras do Conselho de Governo, a ser criadas em ato do Poder Executivo, com a ﬁnalidade de
formular políticas públicas setoriais cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério.
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das
Câmaras mencionadas no inciso II do caput, serão
constituídos Comitês Executivos, cuja composição e
funcionamento serão deﬁnidos em ato do Poder Executivo.
§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante
convocação do Presidente da República.
§ 3º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das Câmaras e Comitês a
que se referem o inciso II do caput e o § 1º.
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Art. 8º Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social compete assessorar o Presidente
da República na formulação de políticas e diretrizes
especíﬁcas, voltadas ao desenvolvimento econômico
e social, produzindo indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimento, e apreciar
propostas de políticas públicas e de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social que
lhe sejam submetidas pelo Presidente da República,
com vistas na articulação das relações de governo
com representantes da sociedade civil organizada e
no concerto entre os diversos setores da sociedade
nele representados.
§ 1º O Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social será presidido pelo Presidente da República
e integrado:
I – pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República,
que será o seu Secretário-Executivo; (Redação dada
pela Lei nº 11.204, de 2005)
II – pelos Ministros de Estado Chefes da Casa
Civil, da Secretaria-Geral, do Gabinete de Segurança
Institucional e da Secretaria de Assuntos Estratégicos;
(Redação dada pela Lei nº 11.754, de 2008)
III – pelos Ministros de Estado da Fazenda; do
Planejamento, Orçamento e Gestão; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome; do Trabalho e Emprego; do
Meio Ambiente; das Relações Exteriores; e Presidente
do Banco Central do Brasil; (Redação dada pela Lei
nº 11.036, de 2004)
IV – por noventa cidadãos brasileiros, e respectivos suplentes, maiores de idade, de ilibada conduta
e reconhecida liderança e representatividade, todos
designados pelo Presidente da República para mandatos de dois anos, facultada a recondução.
§ 2º Nos impedimentos, por motivos justiﬁcados,
dos membros titulares, serão convocados os seus suplentes.
§ 3º Os integrantes referidos nos incisos I, II e
III terão como suplentes os Secretários Executivos ou
Secretários Adjuntos das respectivas Pastas.
§ 4º O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social reunir-se-á por convocação do Presidente
da República, e as reuniões serão realizadas com a
presença da maioria dos seus membros.
§ 5º O Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social poderá instituir, simultaneamente, até nove
comissões de trabalho, de caráter temporário, destinadas ao estudo e elaboração de propostas sobre temas
especíﬁcos, a ser submetidos à sua composição plenária, podendo requisitar, em caráter transitório, sem
prejuízo dos direitos e vantagens a que façam jus no
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órgão ou entidade de origem, servidores de quaisquer
órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
necessários aos seus trabalhos.
§ 6º O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social poderá requisitar dos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal estudos e informações indispensáveis ao cumprimento de suas competências.
§ 7º A participação no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social será considerada função
relevante e não será remunerada.
§ 8º É vedada a participação no Conselho ao detentor de direitos que representem mais de 5% (cinco
por cento) do capital social de empresa em situação
ﬁscal ou previdenciária irregular. (Redação dada pela
Lei nº 11.204, de 2005)
....................................................................................
Art. 23. À Secretaria Especial de Aquicultura e
Pesca compete assessorar direta e imediatamente o
Presidente da República na formulação de políticas e
diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da produção pesqueira e aqúicola e, especialmente, promover a execução e a avaliação de medidas, programas
e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal e industrial, bem como de ações voltadas à
implantação de infra-estrutura de apoio à produção
e comercialização do pescado e de fomento à pesca
e aquicultura, organizar e manter o Registro Geral da
Pesca previsto no art. 93 do Decreto-Lei nº 221, de 28
de fevereiro de 1967, normatizar e estabelecer, respeitada a legislação ambiental, medidas que permitam o
aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros
altamente migratórios e dos que estejam subexplotados
ou inexplotados, bem como supervisionar, coordenar
e orientar as atividades referentes às infra-estruturas
de apoio à produção e circulação do pescado e das
estações e postos de aquicultura e manter, em articulação com o Distrito Federal, Estados e Municípios,
programas racionais de exploração da aquicultura em
águas públicas e privadas, tendo como estrutura básica o Gabinete, o Conselho Nacional de Aquicultura
e Pesca e até duas Subsecretarias.
....................................................................................
Art. 24. À Secretaria Especial dos Direitos Humanos compete assessorar direta e imediatamente o
Presidente da República na formulação de políticas e
diretrizes voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias e à defesa dos direitos das pessoas portadoras
de deﬁciência e promoção da sua integração à vida
comunitária, bem como coordenar a política nacional de
direitos humanos, em conformidade com as diretrizes
do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH,
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articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a
proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por organismos governamentais,
incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como por organizações da sociedade, e exercer as
funções de ouvidoria-geral da cidadania, da criança,
do adolescente, do idoso e das minorias.
Parágrafo único. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos tem como estrutura básica o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o
Conselho Nacional de Combate à Discriminação, o
Conselho Nacional de Promoção do Direito Humano
à Alimentação, o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deﬁciência, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, o Gabinete e até
três Subsecretarias.
....................................................................................
Art. 25. Os Ministérios são os seguintes:
I – da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
II – do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome; (Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
III – das Cidades;
IV – da Ciência e Tecnologia;
V – das Comunicações;
VI – da Cultura;
VII – da Defesa;
VIII – do Desenvolvimento Agrário;
IX – do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior;
X – da Educação;
XI – do Esporte;
XII – da Fazenda;
XIII – da Integração Nacional;
XIV – da Justiça;
XV – do Meio Ambiente;
XVI – de Minas e Energia;
XVII – do Planejamento, Orçamento e Gestão;
XVIII – da Previdência Social;
XIX – das Relações Exteriores;
XX – da Saúde;
XXI – do Trabalho e Emprego;
XXII – dos Transportes;
XXIII – do Turismo.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, o Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República, o Chefe
da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência
da República, o Chefe da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, o Advogado-Geral
da União, o Ministro de Estado do Controle e da Trans-
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parência, o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e o Presidente do Banco Central do Brasil. (Redação
dada pela Lei nº 11.754, de 2008)
....................................................................................
Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de
competência de cada Ministério são os seguintes:
I – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção e comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia
de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário, inclusive
das atividades da heveicultura;
c) mercado, comercialização e abastecimento
agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
f) ﬁscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no
setor;
g) classiﬁcação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais, inclusive em ações de apoio
às atividades exercidas pelo Ministério da Fazenda,
relativamente ao comércio exterior;
h) proteção, conservação e manejo do solo, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) cooperativismo e associativismo rural;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletriﬁcação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;
o) política relativa ao café, açúcar e álcool;
p) planejamento e exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro;
II – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: (Redação dada pela Lei nº 10.869, de
2004)
a) política nacional de desenvolvimento social;
(Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
b) política nacional de segurança alimentar e nutricional; (Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
c) política nacional de assistência social; (Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
d) política nacional de renda de cidadania; (Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
e) articulação com os governos federal, estaduais,
do Distrito Federal e municipais e a sociedade civil no
estabelecimento de diretrizes para as políticas nacionais de desenvolvimento social, de segurança alimentar
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e nutricional, de renda de cidadania e de assistência
social; (Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
f) articulação entre as políticas e programas dos
governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as ações da sociedade civil ligadas ao desenvolvimento social, à produção alimentar, alimentação e
nutrição, à renda de cidadania e à assistência social;
(Redação dada pela Lei nº 10.869, de 2004)
g) orientação, acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e projetos relativos às
áreas de desenvolvimento social, segurança alimentar
e nutricional, de renda de cidadania e de assistência
social; (Incluída pela Lei nº 10.869, de 2004)
h) normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução das políticas de desenvolvimento
social, segurança alimentar e nutricional, de renda de
cidadania e de assistência social; (Incluída pela Lei nº
10.869, de 2004)
i) gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; (Incluída pela Lei nº 10.869, de 2004)
j) coordenação, supervisão, controle e avaliação
da operacionalização de programas de transferência
de renda; (Incluída pela Lei nº 10.869, de 2004)
l) aprovação dos orçamentos gerais do Serviço
Social da Indústria – SESI, do Serviço Social do Comércio – SESC e do Serviço Social do Transporte –
SEST; (Incluída pela Lei nº 10.869, de 2004)
III – Ministério das Cidades:
a) política de desenvolvimento urbano;
b) políticas setoriais de habitação, saneamento
ambiental, transporte urbano e trânsito;
c) promoção, em articulação com as diversas
esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, de ações e programas de
urbanização, de habitação, de saneamento básico e
ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano;
d) política de subsidio à habitação popular, saneamento e transporte urbano;
e) planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, saneamento
básico e ambiental, transporte urbano e trânsito;
f) participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água,
bem como para a adoção de bacias hidrográﬁcas
como unidades básicas do planejamento e gestão do
saneamento;
IV – Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa cientíﬁca e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
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c) política de desenvolvimento de informática e
automação;
d) política nacional de biossegurança;
e) política espacial;
f) política nuclear;
g) controle da exportação de bens e serviços
sensíveis;
V – Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações;
b) política nacional de radiodifusão;
c) serviços postais, telecomunicações e radiodifusão;
VI – Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
c) delimitação das terras dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, bem como determinação
de suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto; (Vide Decreto nº 4.883, de 20-11-2003)
VII – Ministério da Defesa:
a) política de defesa nacional;
b) política e estratégia militares;
c) doutrina e planejamento de emprego das Forças Armadas;
d) projetos especiais de interesse da defesa nacional;
e) inteligência estratégica e operacional no interesse da defesa;
f) operações militares das Forças Armadas;
g) relacionamento internacional das Forças Armadas;
h) orçamento de defesa;
i) legislação militar;
j) política de mobilização nacional;
l) política de ciência e tecnologia nas Forças Armadas;
m) política de comunicação social nas Forças
Armadas;
n) política de remuneração dos militares e pensionistas;
o) política nacional de exportação de material de
emprego militar, bem como fomento às atividades de
pesquisa e desenvolvimento, produção e exportação em
áreas de interesse da defesa e controle da exportação
de material bélico de natureza convencional;
p) atuação das Forças Armadas, quando couber,
na garantia da lei e da ordem, visando a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, bem como sua cooperação com o desenvolvimento nacional e a defesa civil e ao apoio ao
combate a delitos transfronteiriços e ambientais;
q) logística militar;
r) serviço militar;
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s) assistência à saúde, social e religiosa das
Forças Armadas;
t) constituição, organização, efetivos, adestramento e aprestamento das forças navais, terrestres
e aéreas;
u) política marítima nacional;
v) segurança da navegação aérea e do tráfego
aquaviário e salvaguarda da vida humana no mar;
x) política aeronáutica nacional e atuação na
política nacional de desenvolvimento das atividades
aeroespaciais;
z) infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e
aeroportuária;
VIII – Ministério do Desenvolvimento Agrário:
a) reforma agrária;
b) promoção do desenvolvimento sustentável
do segmento rural constituído pelos agricultores familiares;
IX – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior:
a) política de desenvolvimento da indústria, do
comércio e dos serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) políticas de comércio exterior;
e) regulamentação e execução dos programas e
atividades relativas ao comércio exterior;
f) aplicação dos mecanismos de defesa comercial;
g) participação em negociações internacionais
relativas ao comércio exterior;
h) formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato;
i) execução das atividades de registro do comércio;
X – Ministério da Educação:
a) política nacional de educação;
b) educação infantil;
c) educação em geral, compreendendo ensino
fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação proﬁssional, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) avaliação, informação e pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) assistência ﬁnanceira a famílias carentes para
a escolarização de seus ﬁlhos ou dependentes;
XI – Ministério do Esporte:
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a) política nacional de desenvolvimento da prática dos esportes;
b) intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e estrangeiros, voltados
à promoção do esporte;
c) estímulo às iniciativas públicas e privadas de
incentivo às atividades esportivas;
d) planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos esportes e de ações de democratização da prática esportiva
e inclusão social por intermédio do esporte;
XII – Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições ﬁnanceiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política, administração, ﬁscalização e arrecadação tributária e aduaneira;
c) administração ﬁnanceira e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e
externa;
e) negociações econômicas e ﬁnanceiras com
governos, organismos multilaterais e agências governamentais;
f) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
g) ﬁscalização e controle do comércio exterior;
h) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica;
i) autorização, ressalvadas as competências do
Conselho Monetário Nacional:
1. da distribuição gratuita de prêmios a título de
propaganda quando efetuada mediante sorteio, valebrinde, concurso ou operação assemelhada;
2. das operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem
a aquisição de bens de qualquer natureza;
3. da venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento
antecipado, parcial ou total, do respectivo preço;
4. da venda ou promessa de venda de direitos,
inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais
como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação
ou alojamento e organização de serviços de qualquer
natureza com ou sem rateio de despesas de manutenção, mediante oferta pública e com pagamento antecipado do preço;
5. da venda ou promessa de venda de terrenos
loteados a prestações mediante sorteio;
6. de qualquer outra modalidade de captação
antecipada de poupança popular, mediante promessa
de contraprestação em bens, direitos ou serviços de
qualquer natureza;
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7. da exploração de loterias, inclusive os Sweepstakes e outras modalidades de loterias realizadas por
entidades promotoras de corridas de cavalos;
XIII – Ministério da Integração Nacional:
a) formulação e condução da política de desenvolvimento nacional integrada;
b) formulação dos planos e programas regionais
de desenvolvimento;
c) estabelecimento de estratégias de integração
das economias regionais;
d) estabelecimento das diretrizes e prioridades
na aplicação dos recursos dos programas de ﬁnanciamento de que trata a alínea c do inciso I do art. 159 da
Constituição Federal:
e) estabelecimento das diretrizes e prioridades
na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste;
f) estabelecimento de normas para cumprimento
dos programas de ﬁnanciamento dos fundos constitucionais e das programações orçamentárias dos fundos
de investimentos regionais;
g) acompanhamento e avaliação dos programas
integrados de desenvolvimento nacional;
h) defesa civil;
i) obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica;
j) formulação e condução da política nacional
de irrigação;
l) ordenação territorial;
m) obras públicas em faixas de fronteiras;
XIV – Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos
e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos dos índios;
d) entorpecentes, segurança pública, Policias
Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa da ordem econômica nacional e dos
direitos do consumidor;
f) planejamento, coordenação e administração
da política penitenciária nacional;
g) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
h) ouvidoria-geral dos índios e do consumidor;
i) ouvidoria das polícias federais;
j) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
l) defesa dos bens e dos próprios da União e
das entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta;
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m) articulação, integração e proposição das ações
do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de repressão ao uso indevido, do tráﬁco ilícito
e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física
ou psiquica;
XV – Ministério do Meio Ambiente:
a) política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;
b) política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e biodiversidade
e ﬂorestas;
c) proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da
qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais;
d) políticas para integração do meio ambiente
e produção;
e) políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal;
f) zoneamento ecológico-econômico;
XVI – Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XVII – Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão:
a) participação na formulação do planejamento
estratégico nacional;
b) avaliação dos impactos socioeconômicos das
políticas e programas do Governo Federal e elaboração de estudos especiais para a reformulação de
políticas;
c) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão
dos sistemas cartográﬁcos e estatísticos nacionais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação do
plano plurianual de investimentos e dos orçamentos
anuais;
e) viabilização de novas fontes de recursos para
os planos de governo;
f) formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos ﬁnanciamentos externos de projetos públicos com organismos
multilaterais e agências governamentais;
g) coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e
de serviços gerais;

107

Maio de 2009

h) formulação de diretrizes, coordenação e deﬁnição de critérios de governança corporativa das empresas estatais federais (Redação dada pela Lei nº
11.754, de 2008)
i) (Revogado Dela Lei nº 10.869, de 2004)
j) administração patrimonial;
l) política e diretrizes para modernização do Estado;
XVIII – Ministério da Previdência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
XIX – Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações
brasileiras em agências e organismos internacionais
e multilaterais;
XX – Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) coordenação e ﬁscalização do Sistema Único
de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva,
inclusive a dos trabalhadores e dos índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle
sanitário de fronteiras e de portos marítimos, ﬂuviais
e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente quanto às
drogas, medicamentos e alimentos;
h) pesquisa cientíﬁca e tecnologia na área de
saúde;
XXI – Ministério do Trabalho e Emprego:
a) política e diretrizes para a geração de emprego
e renda e de apoio ao trabalhador;
b) política e diretrizes para a modernização das
relações de trabalho;
c) ﬁscalização do trabalho, inclusive do trabalho
portuário, bem como aplicação das sanções previstas
em normas legais ou coletivas;
d) política salarial;
e) formação e desenvolvimento proﬁssional;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
h) cooperativismo e associativismo urbanos;
XXII – Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
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b) marinha mercante, vias navegáveis e portos
ﬂuviais e lacustres, excetuados os outorgados às companhias docas; (Redação dada pela Lei nº 11.518. de
2007)
c) participação na coordenação dos transportes
aeroviários e serviços portuários; (Redação dada pela
Lei nº 11.518. de 2007)
XXIII – Ministério do Turismo:
a) política nacional de desenvolvimento do turismo;
b) promoção e divulgação do turismo nacional,
no País e no exterior;
c) estímulo às iniciativas públicas e privadas de
incentivo às atividades turísticas;
d) planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo;
e) gestão do Fundo Geral de Turismo;
f) desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Certiﬁcação e Classiﬁcação das atividades, empreendimentos e equipamentos dos prestadores de serviços
turísticos.
§ lº Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o
Presidente da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios com os diferentes níveis da
Administração Pública.
§ 2º A competência de que trata a alínea m do
inciso I será exercida pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, quando baseada em recursos do Orçamento Geral da União, e pelo Ministério de Minas e Energia, quando baseada em recursos
vinculados ao Sistema Elétrico Nacional.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério da
Integração Nacional de que trata a alínea I do inciso
XIII será exercida em conjunto com o Ministério da
Defesa.
§ 4º A competência atribuída ao Ministério do
Meio Ambiente de que trata a alínea f do inciso XV será
exercida em conjunto com os Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e da Integração Nacional.
§ 5º A competência relativa aos direitos dos índios,
atribuída ao Ministério da Justiça na alínea c do inciso
XIV inclui o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas.
§ 6º No exercício da competência de que trata
a alínea b do inciso XV, nos aspectos relacionados à
pesca, caberá ao Ministério do Meio Ambiente: (Regulamento)
I – ﬁxar as normas, critérios e padrões de uso
para as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de
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sobreexplotação, assim deﬁnidas com base nos melhores dados cientíﬁcos e existentes, excetuando-se
aquelas a que se refere a alínea a do inciso I do § 1º
do art. 23;
II – subsidiar, assessorar e participar, juntamente
com a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da
Presidência da República, em interação com o
Ministério das Relações Exteriores, de negociações
e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre
a pesca.
§ 7º Caberá ao Departamento de Polícia Federal,
inclusive mediante a ação policial necessária, coibir
a turbação e o esbulho possessórios dos bens e dos
próprios da União e das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, sem prejuízo da
responsabilidade das Polícias Militares dos Estados
pela manutenção da ordem pública.
§ 8º As competências atribuídas ao Ministério
dos Transportes nas alíneas a e b do inciso XXII compreendem:
I – a formulação, coordenação e supervisão das
políticas nacionais;
II – a participação no planejamento estratégico,
o estabelecimento de diretrizes para sua implementação e a deﬁnição das prioridades dos programas de
investimentos;
III – a aprovação dos planos de outorgas;
IV – o estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais
e em convenções, acordos e tratados referentes aos
meios de transportes;
V – a formulação e supervisão da execução da
política referente ao Fundo de Marinha Mercante, destinado à renovação, recuperação e ampliação da frota
mercante nacional, em articulação com os Ministérios
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI – o estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas
brasileiras de navegação e para liberação do transporte
de cargas prescritas.
§ 9º São mantidas as competências do Ministério
da Fazenda e da Caixa Econômica Federal previstas
no art. 18B da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.21637, de 31 de agosto de 2001.
§ 10. Compete, ainda, ao Ministério da Justiça,
através da Polícia Federal, a ﬁscalização ﬂuvial, no
tocante ao inciso II do § 1º do art. 144 da Constituicão Federal.
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§ 11.A competência atribuída ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que trata a
alínea n do inciso I, será exercida, também, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, relativamente a
sua área de atuação.
....................................................................................
Art. 29. Integram a estrutura básica:
I – do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Conselho Nacional de Política Agrícola, o
Conselho Deliberativo da Política do Café, a Comissão Especial de Recursos, a Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira, o Instituto Nacional de
Meteorologia e até cinco Secretarias;
II – do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome o Conselho Nacional de Assistência
Social, o Conselho de Articulação de Programas Sociais, o Conselho Gestor do Programa Bolsa Família,
e até 5 (cinco) Secretarias; (Redação dada pela Lei
nº 10.869. de 2004)
III – do Ministério das Cidades o Conselho Curador
do Fundo de Desenvolvimento Social, o Conselho das
Cidades, o Conselho Nacional de Trânsito, até quatro
Secretarias e o Departamento Nacional de Trânsito;
IV – do Ministério da Ciência e Tecnologia o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselho
Nacional de Informática e Automação, a Comissão de
Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Tecnologia, o Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o
Instituto Nacional do Semi-Árido – INSA, o Centro de
Pesquisas Renato Archer, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Centro de Tecnologia Mineral, o Laboratório Nacional de Astrofísica, o Laboratório Nacional
de Computação Cientíﬁca, o Museu de Astronomia e
Ciências Aﬁns, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Observatório Nacional, a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança e até 4 (quatro) secretarias. (Redação
dada pela Lei n0 10.860, de 2004)
V – do Ministério das Comunicações até três
Secretarias;
VI – do Ministério da Cultura o Conselho Nacional
de Política Cultural, a Comissão Nacional de Incentivo
à Cultura e até seis secretarias;
VII – do Ministério da Defesa o Conselho de Aviação Civil, o Conselho Militar de Defesa, o Comando da
Marinha, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica, o Estado-Maior de Defesa, a Escola Superior
de Guerra, o Hospital das Forças Armadas, o Centro
de Catalogação das Forças Armadas, a Representa-
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ção Brasileira na Junta Interamericana de Defesa, até
quatro secretarias e um órgão de Controle Interno;
VIII – do Ministério do Desenvolvimento Agrário
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Conselho Curador do Banco da Terra e até
três secretarias;
IX – do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Conselho
Nacional das Zonas de Processamento de Exportação,
e até quatro secretarias;
X – do Ministério da Educação o Conselho Nacional de Educação, o Instituto Benjamin Constant, o
Instituto Nacional de Educação de Surdos e até sete
secretarias;
XI – do Ministério do Esporte o Conselho Nacional do Esporte e até três secretarias;
XII – do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados,
o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de
Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
os 1º, 2º, 3º Conselhos de Contribuintes, o Conselho
Diretor do Fundo de Garantia à Exportação – CFGE, o
Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a Escola de Administração Fazendária e
até 5 (cinco) secretarias; (Redação dada pela Lei n0
11.457, de 2007)
XIII – do Ministério da Integração Nacional o Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Conselho Administrativo
da Região Integrada do Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno, o Conselho Nacional de Defesa
Civil, o Conselho Deliberativo para Desenvolvimento
da Amazônia, o Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e
até cinco secretarias;
XIV – do Ministério da Justiça o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho
Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal
Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos
contra a Propriedade Intelectual, o Departamento de
Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, o Departamento da Polícia Ferroviária Federal,
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a Defensoria Pública da União e até 5 (cinco) secretarias; (Redação dada Dela Lei n0 11.075, de 2004)
XV – do Ministério do Meio Ambiente o Conselho
Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da
Amazônia Legal, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético,
o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, a Comissão
de Gestão de Florestas Públicas e até 5 (cinco) secretarias; (Redação dada pela Lei n0 11.284, de 2006)
XVI – do Ministério de Minas e Energia até cinco
secretarias;
XVII – do Ministério do Planejamento. Orçamento
e Gestão a Comissão de Financiamentos Externos, a
Assessoria Econômica e até sete secretarias;
XVIII – do Ministério da Previdência Social o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de
Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão
da Previdência Complementar e até 2 (duas) secretarias; (Redação dada pela Lei n0 11.457, de 2007)
XIX – do Ministério das Relações Exteriores o
Cerimonial, a Secretaria de Planejamento Diplomático,
a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a SecretariaGeral das Relações Exteriores, esta composta de até 7
(sete) subsecretarias-gerais, a Secretaria de Controle
Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas
permanentes, as repartições consulares, o Conselho
de Política Externa e a Comissão de Promoções; (Redação dada pela Lei n0 11.314, de 2006)
XX – do Ministério da Saúde o Conselho Nacional
de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde Suplementar
e até cinco secretarias;
XXI – do Ministério do Trabalho e Emprego o
Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho Nacional
de Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Conselho Nacional de Economia Solidária e até quatro secretarias;
(Vide Medida Provisória nº 294, de 2006)
XXII – do Ministério dos Transportes até três secretarias;
XXIII – do Ministério do Turismo o Conselho Nacional de Turismo e até duas secretarias.
§ 1º O Conselho de Política Externa a que se refere o inciso XIX será presidido pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores e integrado pelo SecretárioGeral, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral
das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 2º Os órgãos colegiados integrantes da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, com exceção
do Conselho Nacional de Economia Solidária, terão
composição tripartite, observada a paridade entre re-
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presentantes dos trabalhadores e dos empregadores,
na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 3º Ao Conselho de Aviação Civil, presidido pelo
Ministro de Estado da Defesa e composto na forma
estabelecida em regulamento pelo Poder Executivo,
compete propor a política relativa ao setor de aviação
civil, observado o disposto na Lei Complementar nº
97, de 6 de setembro de 1999.
§ 4º Ao Conselho de Articulação de Programas
Sociais, presidido pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e composto na forma
estabelecida em regulamento pelo Poder Executivo, compete propor mecanismos de articulação e integração de
programas sociais e acompanhar a sua implementação.
(Redação dada pela Lei n0 10.869, de 2004)
§ 5º A Câmara de Comércio Exterior, de que trata
o art. 20-B, da Lei n0 9.649, de 27 de maio de 1998, com
a redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37,
de 31 de outubro de 2001, terá sua vinculação deﬁnida
por ato do Poder Executivo.
§ 6º O acréscimo de mais uma secretaria nos Ministérios das Comunicações, da Defesa, da Educação,
da Saúde, e do Trabalho e Emprego, de duas secretarias no Ministério da Cultura e uma subsecretaria no
Ministério das Relações Exteriores, observado o limite
máximo constante nos incisos V, VI, VII, X, XIX, XX e
XXI dar-se-á sem aumento de despesa.
....................................................................................
Art. 30. São criados:
....................................................................................
VII– a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca;
....................................................................................
Art. 40. São criados, para o atendimento imediato
das necessidades dos órgãos criados ou transformados por esta Lei:
....................................................................................
II – dois cargos de Secretário Adjunto, DAS 101.6,
assim distribuídos: um cargo na Secretaria Especial
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e um cargo na Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca.
....................................................................................
LEI Nº 9.445, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Regulamento
Conversão da MPV n0 1.557-6, de 1997
Concede subvenção econômica ao
preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justica e
Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
(nº 59/99, na Casa de Origem,
da Deputada Nair Xavier Lobo)
Estende a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitárias à trabalhadora gestante, nos casos
de morte desta, a quem detiver a guarda
de seu ﬁlho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O direito prescrito na alínea b do inciso
II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, nos casos em que ocorrer o falecimento
da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda do seu ﬁlho.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 59, DE 1999
Estende os direitos assegurados à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda do seu ﬁlho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os direitos prescritos no art. 7º, XVIII, da
Constituição Federal, e no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos casos em que
ocorrer o falecimento da genitora, serão assegurados
a quem detiver a guarda do seu ﬁlho.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30(trinta) dias, a contar de sua
publicação.
Art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente iniciativa é uma reapresentação do Projeto de Lei nº 513, de 1995, de autoria do ex-Deputado
José Fortunati, cuja aprovação julgamos ser de extrema
importância para a melhoria das relações de trabalho.
A licença-maternidade não pretende apenas proteger a saúde da mãe, mas objetiva amparar o recémnascido, em seus primeiros meses de vida. Tanto que esse
instituto adquiriu caráter eminentemente previdenciário.
Por isso estamos propondo estender os direitos da
mãe, nos casos de falecimento desta, a quem detiver
a guarda do menor órfão, porque, não restam dúvidas,
maiores cuidados essa criança deverá merecer.
Então, por entedermos que a legislação atual deixa muito a desejar nesta matéria, pretendemos sanar
tal falha com apresentação deste projeto.
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Dessa forma, ao se transferir os benefícios da
“licença-gestante”, do “salário-maternidade” e da “estabilidade provisória” para a pessoa que assumir a guarda do recém-nascido, nos casos em que especiﬁca,
a norma legal proposta, além de proporcionar maior
proteção à infância, teria, ainda, no mínimo, mais dois
efeitos de grande alcance social: estimularia a paternidade responsável e a adoção.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
dos nobres colegas para aprovar essa proposição.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1999. – Deputada
Nair Xavier Lobo.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO X
Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
....................................................................................
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:
....................................................................................
II – ﬁca vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa:
....................................................................................
b) da empregada gestante, desde a conﬁrmação
da gravidez até cinco meses após o parto.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2009
(Nº 5.516/2005, na Casa de origem,
do Deputado Marco Maia)
Inscreve o nome de Sepé Tiaraju no
Livro dos Heróis da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em comemoração aos 250 (duzentos e
cinquenta) anos da morte de Sepé Tiaraju, será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, que se encontra
no Panteão da Liberdade e da Democracia, o nome
de José Tiaraju, o Sepé Tiaraju, herói guarani missioneiro rio-grandense.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.516, DE 2005
Inscreve o nome de Sepé Tiaraju no
Livro dos Heróis da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em comemoração aos duzentos e cinquenta anos da morte de Sepé Tiarajú, será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no
Panteão da Liberdade e da Democracia, o nome de
José Tiaraju, o Sepé Tiaraju, herói guarani missioneiro
rio-grandense.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Nos últimos anos das Missões Guaranis, entre a
morte de Sepé Tiaraju, em 1756 e a expulsão de todos
os jesuítas da América do Sul, no ano de 1768, Voltaire
pronunciou sua famosa frase: “A experiência cristã das
Missões Guaranis representa um verdadeiro triunfo da
humanidade”. No ano de 1979, mais de dois séculos
depois, a Unesco, organismo das Nações Unidas para
Educação e Cultura, tombou as ruínas de São Miguel
Arcanjo como Patrimônio da Humanidade.
José Tiaraju, mais conhecido como Sepé, o “Facho de Luz”, era Corregedor da Redução de São Miguel
ou seja, prefeito da cidade, eleito pelos concidadãos
índios guaranis, quando da assinatura do Tratado de
Madri, em 1750. Por esse tratado, os reis de Portugal
e Espanha trocavam os Sete Povos das missões pela
Colônia do Sacramento obrigando cerca de 50 mil índios cristãos a abandonarem suas cidades, igrejas,
lavouras, fazendas, onde criavam dois milhões de
cabeças de gado e, principalmente, a abandonarem
a terra de seus ancestrais. Insurgindo-se contra esse
tratado espúrio, Sepé Tiaraju liderou a resistência dos
índios guaranis, pronunciando a famosa frase, decantada no Rio Grande do Sul, em prosa e verso: “Esta
terra tem dono!”
Ao ﬁnal da luta, Sepé Tiaraju tombou em combate no dia 7 de fevereiro de 1756, enfrentando tropas
portuguesas e espanholas no local chamado Batovi,
hoje cidade de São Gabriel. Três dias depois, no dia 10
de fevereiro, mil e quinhentos índios foram trucidados
na batalha do Caiboaté, não havendo oﬁcialmente nenhuma baixa nos exércitos invasores. Poucos meses
depois, nada mais existia do sono missioneiro de uma
sociedade cristã, mas o povo do Rio Grande do Sul, por
sua própria conta, canonizou o herói guarani missioneiro
como São Sepé, nome dado ao arroio, à margem do
qual passou sua ultima noite e à atual cidade de São
Sepé, que tanto se orgulha de seu nome.
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Ao homenagear oﬁcialmente Sepé Tiaraju como
“Herói Guarani Missioneiro Rio-Grandense”, o Congresso Nacional, além de reconhecer a importância de
sua etnia em nossa formação antropológica e cultural,
antecipa-se às grandes comemorações que serão realizadas, particularmente no Rio Grande do Sul, para
lembrar os 250 anos de sua morte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2005. – Deputado Marco Maia.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do inciso IV, § 1º, do art. 91 do Regimento Interno, e
conforme decisão da reunião de Líderes do dia 24
de março de 2009, os Projetos de Lei da Câmara
nºs 60 e 63, 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. 112, II, c, da
referida Norma Interna.
O Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2009, nos
termos do inciso V, § 1º, do art. 91 do Regimento Interno, será apreciado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderá receber
emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009Complementar, vai às Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa e de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há oradores inscritos.
O primeiro orador é o Senador do Rio Grande
do Sul, do Partido dos Trabalhadores, Senador Paulo
Paim.
Estive em Mato Grosso, em um conclave com mais
de mil Vereadores. Hoje estou aqui do lado do Papaléo
e do Paim. Olha, vocês gozam de um conceito que nos
orgulha e que mostra a realidade ao País: somos nós
que fazemos o Senado da República e este Poder.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim,
um dos maiores nomes, ou o maior talvez, do Partido
dos Trabalhadores e um dos maiores da nossa República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Mão Santa,
os meus cumprimentos, eu sei que V. Exª foi homenageado lá no Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, rapidamente, quero mais uma
vez fazer um registro das minhas preocupações com
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a seca no Rio Grande do Sul. Cerca de um milhão de
pessoas foram atingidas; vinte e uma cidades pararam
totalmente; as escolas pararam; os ônibus que levam
as crianças para as escolas também estão parados.
Com isso, a administração pública pretende fazer economia, para garantir água à população.
Sr. Presidente, quero cumprimentar a iniciativa da
vigília que teremos aqui na quarta-feira, para discutir
a questão da Amazônia, a questão do meio ambiente
no Planeta. A nossa Amazônia cumpre um papel fundamental em matéria de meio ambiente.
Olhem a coincidência: um milhão de pessoas sofrendo diretamente com a seca no Rio Grande e um
milhão de pessoas sofrendo com a enchente no Norte
e no Nordeste. Espero que os poderes, tanto o poder
municipal como os poderes estaduais e o Governo Federal, movimentem-se com mais rapidez para atender
aqueles que estão sendo atingidos diretamente ou pela
seca ou pela chuva.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Senador
Papaléo Paes, Senador Marco Maciel, quero também
fazer um registro, neste momento, da moção de apoio
que recebi do Congresso dos Bancários da Caixa
Econômica Federal, realizado recentemente – o 25º
Conecef –, em que os delegados, por unanimidade,
aprovaram moção de apoio à aprovação do PL nº 296,
de 2003, de nossa autoria, que pede o ﬁm do fator
previdenciário.
Sr. Presidente, os delegados reunidos no
25º Conecef manifestam apoio ao Projeto de
Lei nº 296, de 2003 [deste Senador]. O projeto
modiﬁca a forma de calcular os benefícios da
Previdência Social e revoga a lei que institui
o fator previdenciário, mecanismo esse que
retira dos trabalhadores o direito à aposentadoria integral.
Plenária do 25º Conecef.
Brasília, 25 de abril de 2009.
Sr. Presidente, peço que V. Exª receba na íntegra
esse manifesto.
Sr. Presidente, eu quero hoje, Senador João
Pedro, falar da educação, mas talvez com outro viés.
Vou falar da educação, dirigindo minha fala à violência
que, infelizmente, está assustando, está preocupando,
está deixando em estado de alerta tanto os professores como os pais dos alunos, e muitos alunos que não
concordam com essa violência.
Por isso, Senador João Pedro, o assunto que
me traz à tribuna nesta segunda-feira é algo que tem
preocupado todos os homens de bem e as mulheres
deste País.
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Acabei de receber um estudo chamado “A Vitimização de Professores e a ‘Alunocracia’ na Educação
Básica”, elaborado pela doutora em educação Tânia
Maria Scuro Mendes e pela aluna Juliana Mousquer
Torres. Esse estudo deixou a nós todos que a ele tivemos acesso muito preocupados. O estudo demonstra, Sr. Presidente, que o quadro é gravíssimo e exige
medidas urgentes.
Todos nós sabemos que a educação é um fator
relevante e importante que pode mudar todo um país. A
educação faz isso. Ela tem a capacidade de transformar
tudo. Infelizmente, a nossa realidade ainda não é o que
deveria ser. Sabemos que as diﬁculdades enfrentadas
pelas escolas, pelo corpo docente do nosso País, são
inúmeras. Ser professor – ou professora – exige muito sacrifício. É uma proﬁssão mal remunerada e que
demanda dedicação integral. A busca pela formação
não para, e os problemas enfrentados são graves.
Ainda tivemos, recentemente, aquele movimento de
cinco Governadores no Supremo Tribunal Federal não
querendo que o professor ganhe algo próximo a dois
salários mínimos.
Sr. Presidente, os professores, além de não terem
condições de trabalho adequadas, enfrentam salas de
aulas cheias, vivem com a violência, sofrem sérios problemas alérgicos causados pelo pó de giz e ainda estão
expostos a doenças como depressão e estresse.
O problema da depressão acontece em todo o
País. São Paulo registra números da ordem de um a
cada quatro professores com essa doença. A depressão é a sexta entre as doenças diagnosticadas no
magistério, com 24% dos casos. O estresse, porém,
é o problema que mais atinge os educadores. São
46,2% dos registros. Os docentes são unânimes em
aﬁrmar que tudo isso se deve ao excesso de alunos
por sala, falta de material didático, jornada dupla para
completar a renda familiar e violência. Então, o meu
pronunciamento, Sr. Presidente, vai na linha, hoje, de
defender os professores e professoras, principalmente
contra a violência.
Sr. Presidente, os professores, no tempo em que
eu frequentava a escola, eram considerados mestres,
respeitadíssimos. Lembro-me de que cada palavra,
cada conselho tinha um valor enorme. Não sei como
chegamos ao nível em que estamos hoje, ao nível
de desrespeito que se vê nas escolas. Não entendo
como um aluno pode apontar o dedo ao rosto de um
professor, pode esfaqueá-lo, como aconteceu aqui em
Brasília, esbofeteá-lo ou mesmo humilhá-lo.
Se esse é considerado um comportamento típico de tempos mais modernos, eu queria dizer que
ele me parece bem mais primitivo e não tem nada de
moderno.
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Sei que a proﬁssão dos professores no meu tempo de escola era quase um sonho. Você tinha alegria
de dizer, de falar de um professor, de uma professora.
Era um sonho você se formar no magistério e dizer:
“sou um professor; sou uma professora”. Hoje virou
um pesadelo.
Ouço o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Paulo Paim, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento
e pela solidariedade a todos os professores do Brasil
porque, lamentavelmente, a violência urbana, essa
questão da droga próxima aos colégios é uma realidade triste de todo o País. E, lamentavelmente, o professor que, sem dúvida alguma, é uma referência no
processo da educação, tem sofrido com a violência,
nos comportamentos novos que estão aparecendo, de
agressão por parte de alunos. Precisamos tratar essa
realidade. Quem sabe, discutir isso em âmbito nacional. V. Exª presta esta solidariedade aos professores. E
faço o aparte para condenar a violência, para repudiar
a violência, a agressão física a muitos professores do
Brasil, como um todo. Devemos pensar na solução,
olhar o que leva jovens de 15, 16, 17 anos a agredirem
um mestre, um pai, uma mãe, um pesquisador, um professor já se aposentando. Isso é inconcebível. Agora,
nós precisamos, no Senado, no âmbito das comissões,
aprofundar esse debate no sentido de compreendermos
o que leva o jovem a agredir pessoas tão especiais na
formação das nossas crianças, da juventude do Brasil.
Parabéns pelo pronunciamento que V. Exª faz.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador João Pedro.
Senador João Pedro, eu era ainda adolescente e assisti àquele ﬁlme “Ao mestre com carinho” e
lembro que o Sidney Poitier era o professor. Confesso que, mesmo naquela época, o que assisti no ﬁlme
achei que eu nunca veria. E vi ali que ele conseguiu,
praticamente depois de muito diálogo com os alunos,
diminuir a violência naquela sala de aula. O relato que
eu recebo hoje aqui, nesse documento, mostra que a
violência é muito maior do que tudo aquilo que eu só
vi no ﬁlme.
Enﬁm, a violência nas escolas precisa esbarrar
numa cruzada, como disse V. Exª, de luta, que derrube, que dê um basta a essa violência.
Confesso que ﬁquei escandalizado com o estudo que mencionei aqui, da Drª Tânia. E devido a isso,
como diz V. Exª, apresentei – e sei que vou ter um
debate duro – dois projetos de lei e entrei com uma
PEC, para a qual peço a colaboração de todos para
o debate do tema.
Apresentei um PLS que estabelece procedimentos de atendimento policial e de prestação jurisdicional
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e prevê medidas protetivas para os casos de violência
contra o professor, oriundo da relação de educação.
E V. Exª lembra bem: a droga não tem limite. Além de
acabar com a família, deu agora para fazer com que
os drogados – e falo isso não com alegria, mas com
tristeza – partam para a violência direta contra os professores.
É importante o estudo intitulado “A Vitimação
de Professores e Alunocracia da Educação Básica”,
porque traça um quadro preocupante da realidade da
educação no Brasil. A pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa apontou alguns graves problemas
que merecem a atenção do Congresso Nacional e da
sociedade:
a) os professores são vítimas de ameaças e de agressões verbais e físicas;
b) as escolas, através de suas equipes diretivas, geralmente limitam-se a solicitar a presença do pai ou responsável e a efetivar registros de advertência aos alunos que praticam a
agressão contra os professores [muitas vezes,
os pais ainda acham que estão com a razão,
que o seu ﬁlhinho não teria feito aquilo. Fez,
sim, e tem que ser chamado a atenção];
c) no universo pesquisado, 58% dos professores não se sentem seguros em relação
às condições ambientais e psicológicas no seu
contexto de trabalho;
d) 87% não se consideram amparados
pela legislação educacional quando se veem vítimas de agressões praticadas pelos alunos;
e) 89% dos professores gostariam de poder contar com leis que os amparassem no que
tange a essa situação, ou seja, à violência.
O estudo aponta ainda alguns elementos que explicariam o atual problema da violência sofrida pelos
professores nas escolas:
a) a assimetria jurídico-instrumental entre
professores e alunos: o ordenamento jurídico
fornece um forte aparato de proteção a um lado
(aluno), sem o correspondente contrapeso do
outro (educadores);
b) a cada vez maior ausência dos pais
ou excesso de permissividade na educação
dos ﬁlhos: a sociedade moderna tem exigido
dos professores um papel social de substituição dos pais na função de educar – os pais
têm que assumir um compromisso também
de educar;
c) as escolas não têm mecanismos adequados na solução de conﬂitos;

MAIO 2009

16416 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

d) a inoperância dos Conselhos Tutelares
– que, infelizmente, ainda é grande;
e) O isolamento institucional do professor: a direção das escolas tende a apoiar os
alunos e seus familiares.
Com base na conclusão desse estudo, propomos
o presente Projeto de Lei, com a estratégia legislativa
de fortalecer o aparato jurídico-instrumental de proteção aos professores.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90) positiva o direito do menor de ser respeitado por seus educadores (art. 53, II) e prevê infração
administrativa para o professor que não comunicar à
autoridade competente maus-tratos sofridos pelo aluno (art. 245).
O Estatuto concebe o menor como ser em desenvolvimento psicológico, cognitivo e cultural e que,
portanto, merece proteção prioritária por parte do
Estado e das instituições sociais (art. 4º). Todavia, o
Estatuto, ao mesmo tempo, ignora a natureza social
desse processo: a garantia do desenvolvimento adequado do menor como ator social também demanda
respeito aos atores que fornecem tais meios. Ou seja,
o respeito aos professores.
O resultado dessa assimetria jurídica é o que
põe em relevo o estudo citado: os alunos, infelizmente,
intimidam e praticam violência contra os professores,
fazendo uso de sua posição social privilegiada.
Sr. Presidente, alguns trechos do referido estudo merecem destaque. E faço questão de citar aqui
um deles:
Zieger (2006) aﬁrma textualmente: na escola,
educadores ouvem palavrões, levam tapas, escutam
“sou de menor, e tu não pode fazer nada comigo” e se
sentem impotentes diante desse quadro de dor, desrespeito e indisciplina. A professora não pode responder, não pode punir, não pode, não pode, não pode...
Segundo a mesma autora, o Estatuto da Criança e do
Adolescente trouxe muitas conquistas, mas é preciso
interpretar alguns artigos para que não ﬁque na total
impunidade o desrespeito e a agressão ao professor.
As reportagens ressaltam que, em função de episódios de ofensa, ameaça e agressão, cometidos por
adolescentes, estarem sendo levados às delegacias, a
percepção de sindicatos e professores, como noticiado,
é a de que a multiplicação dos ataques – antes verbais
e agora físicos –, nos últimos três anos, têm sido mais
precoces, ocasionados ainda na educação infantil, o
que tem instaurado um clima de terror no ambiente das
escolas. São inúmeros os casos registrados.
Alguns dados, Senador Mão Santa:
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– 51% dos professores e dos funcionários de escolas da capital gaúcha – para
não dizer que estou falando só do Norte e do
Nordeste – relataram desrespeito com proﬁssionais, segundo pesquisa da Unesco entre
2000 e 2002;
– o desrespeito por parte dos alunos foi
a segunda principal razão para não se seguir
a carreira de professor, conforme pesquisa
da Associação dos Supervisores de Educação do Estado;
– 40% dos casos de licença-saúde do
professores estaduais, segundo a Cepergs –
uma grande entidade do Rio Grande do Sul,
muito séria, pela qual tenho o maior respeito
–, são por problemas psicológicos, devido a
essa situação;
Encontramos no jornal Zero Hora, de 25 de junho
de 2006, o seguinte texto:
Autoridades do Judiciário estão alarmadas com o número crescente de episódios de
violência escolar levados às delegacias de polícia (...) a resposta do sistema judicial para o
drama da violência em sala de aula é a Justiça
Restaurativa, um novo procedimento por meio
do qual os conﬂitos são resolvidos mediante
diálogo e acordo. Infrator e vítima [no caso, o
professor] são chamados para expressar seus
sentimentos em relação ao que ocorreu e estabelecem compromissos, como mudança de
comportamento e prestação de serviços à comunidade. Esse acordo é proposto pelo juiz em
substituição à sentença (...) Apenas em 10%
dos episódios violentos os envolvidos aceitam
participar dos círculos restaurativos.
A partir dessas abordagens, sobrevêm pontos de
interrogação ancorados em uma visão pedagógica:
– A democratização da educação, amparada na concepção progressista, tem relação
com o comportamento dos alunos para com
os professores?
– Qual o conceito de professor que está
sendo construído no cotidiano escolar?
– Quais os deveres e direitos dos professores no atual contexto cultural?
– Quais os direitos e deveres dos alunos?
– O Estatuto da Criança e do Adolescente que não estipula penalidade por agressão
ao professor, inﬂuenciou a relação professoraluno, contribuindo para a formação de uma
cultura de violência no ambiente escolar?
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– O que signiﬁca ser professor antes e
depois desse quadro?
– Estaria se instaurando, paulatina e
progressivamente, a ditadura do aluno contra
o estatuto da autoridade docente, no caso, o
professor?
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu pediria a V. Exª, pela importância do tema, que me desse,
nesta segunda-feira, alguns minutos a mais.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Já estou lhe dando, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Recebi o
apelo de milhares de professores do Rio Grande do Sul
e do Cepergs para que eu lesse este documento.
Eu sei que há, no mínimo, dois Senadores pedindo apartes. Se eu não der aparte, num tema como
este, ao Senador Cristovam e ao Senador Mão Santa,
vou me sentir como se eu não tivesse feito o pronunciamento. Nem que eu tenha de diminuir...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Dois minutos já foram dados, e eu vou
conceder mais cinco minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou conceder, então, o aparte ao Senador Cristovam, que
havia pedido primeiro, e, em seguida, ao Senador
Mão Santa.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Paim, essa carta dos professores do Rio Grande
do Sul pode ser assinada pelos professores do Brasil
inteiro. Estou vindo da cidade de Taguatinga, aqui no
Distrito Federal, e é o mesmo problema. É o problema
da violência na rua contra os alunos, é o problema da
violência dentro da escola entre alunos e de alunos
com professores. Esse é um problema do Brasil. O que
mais me preocupa é a violência de querer resolver a
violência com a violência chamada segurança. É claro,
Senador, que será preciso mais segurança, mas não
se iludam, pois não é prendendo estudante que a gente vai resolver o problema da violência na escola. O
senhor falou uma coisa interessante ao ler: será que
estamos instalando a ditadura dos alunos? Não. Nós já
instauramos o desencanto dos alunos, e o desencanto é pior do que a ditadura, porque a ditadura a gente
vence, o desencanto é mais difícil. O que há hoje, para
mim, é a surpresa de como ainda existem escolas onde
a violência não chegou, porque, com a escola chata,
desadaptada à realidade da cabeça e do coração dos
alunos, é claro que a violência chega, pelo desencanto.
Não pela raiva, não pela maldade, não pela violência
em si, mas pelo desencanto. Se qualquer um de nós
tivesse ido dormir há vinte ou trinta anos e acordasse
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agora, não reconheceria um shopping center, não
reconheceria um banco, não reconheceria uma casa
lotérica, mas reconheceria uma escola, porque ela não
mudou. Como não se muda a escola, se o que mais
muda é a cabeça do jovem? Então, o primeiro ponto
é que a escola ﬁcou desadaptada à criança: o que ela
ensina e como ela ensina. Ao lado disso e como parte
disso, os professores estão desmotivados, e com toda
razão. Estão desmotivados pelos salários, estão desmotivados pela degradação do prédio escolar. E aí se
cria um círculo vicioso: estão desmotivados porque as
crianças são violentas, e a desmotivação dos professores gera a violência das crianças. Para complicar, os
outros dois lados da educação faliram. Faliu a família
como acompanhante do processo educacional, e faliu,
do ponto de vista educacional, a mídia, que abandonou
o papel educacional que deveria ter. A educação, no
mundo de hoje, é feita por três coisas: escola, família
e mídia. Degradamos as escolas, desarticulamos as
famílias, e a mídia nunca se preocupou com o processo educacional. Não vai ter jeito, a não ser que façamos a chamada revolução educacional geral. Não é
trazer segurança para a escola, mas levar paz para a
escola. A segurança a gente pode até trazer um pouco – colocar detector de metais na entrada da escola,
dois policiais em cada sala de aula, expulsar aluno,
prender aluno –, isso pode até trazer a segurança,
mas não traz a paz. É uma falsa paz. A paz só virá
quando a educação neste País for tão importante que
ir à escola seja a glória da criança e do aluno, quando
o aluno acordar feliz, dizendo “hoje eu tenho aula”, o
que não acontece hoje; ou quando o professor acordar
e disser “hoje, graças a Deus, eu tenho aula”, o que
não acontece hoje. Quando isso acontecer, vai haver
paz. Enquanto isso não acontecer, pode até diminuir
a violência, pode até ter um bom sistema de segurança, mas não haverá paz. Por isso, não adianta querer
resolver a segurança da escola apenas com polícia, o
que é preciso também, de forma imediata; é preciso,
primeiro, deﬁnir o que é uma escola. Escola tem de ser
um prédio bonito, confortável, bem equipado, com professor bem remunerado, bem formado, bem dedicado,
escolas bem equipadas... Deﬁnido o que é escola, é
preciso estabelecer como a gente implanta essa escola no Brasil inteiro. E isso todo mundo já sabe, está
nos textos, mas falta quem queira, o Poder Executivo,
por exemplo. Mas falta a gente também aqui querer.
Será que este Senado está querendo isso? Será que
nós estamos preocupados com isso? Será que o seu
discurso repercute aqui no plenário deste Senado? Aí
não adianta. E nós vamos descobrir um dia que talvez
já seja muito tarde para corrigir esse problema. Então,
parabéns pelo seu discurso. Parabéns aos professores
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que lhe enviaram essa carta, mas eu queria que eles
quisessem resolver se transformando, cada um deles,
em um educacionista, em um militante de um grande
movimento, para que, neste País, todas as escolas
sejam boas, todos os professores sejam bem-remunerados, desde que bem dedicados e bem formados,
e para que todos estudem em horário integral, não só
com sala de aula, não só com televisão e computador, mas com muito esporte e muita arte, tudo aquilo
que seduz a criança e faz da criança um ser pacíﬁco,
e não violento, como está sendo hoje.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam, o documento é longo, e V. Exª pode ter certeza de que os professores todos que me escreveram
esta carta querem isso. Eu não consigo entender um
professor no País que não queira a paz. Então, não
seria nem professor, não é?
Então, eu quero dizer apenas dizer que o documento é longo, e eles dizem exatamente isto: eles querem paz, eles querem amor, eles querem que os pais
das famílias também assumam a sua responsabilidade.
O que não pode – e aqui eles colocam no documento
–, por exemplo, a realidade é esta: traﬁcante nos portões das escolas, o culpado não é o professor, nem o
aluno; são os traﬁcantes, que estão lá. E daí? Como
é que a gente faz? O que eles querem – por isso eu
trouxe este tema – é que debatamos aqui, dentro da
Casa, o que nós podemos fazer.
Gangues nas esquinas, marginais inﬁltrados dentro das salas de aulas, e o professor não é o culpado,
como entendo que o bom aluno também não o é. Mas
essa é a nossa realidade. Todos os professores querem
a paz, querem a solidariedade, querem ensinar, querem
educar, querem que o aluno aprenda, mas a verdade
é outra, que está nas ruas, e V. Exª é testemunha.
Por isso, Senador Mão Santa, eu trouxe e eu
não vou poder ler todo o documento, nem que eu tenha que voltar outro dia, talvez numa quinta ou numa
outra sexta-feira. Eu vou aprofundar mais, porque eu
quero aqui demonstrar toda a minha solidariedade,
como V. Exª, Senador Cristovam, naturalmente, a todos os professores.
Eles falam aqui do amor, do carinho, da paz, da
solidariedade e da integração, mas eles falam: o que
a gente faz se as escolas não têm a mínima condição,
salários mal pagos, não têm carteiras adequadas, não
têm livros adequados, não têm nada? E o crack circulando livremente dentro das escolas...
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo Paim, eu estava secretariando a Presidente Serys
Slhessarenko e vi a importância. Vamos fazer uma
análise. E são importantes estes dias de debate às
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segundas-feiras, eu tenho aprendido muito. Outro dia,
foi a professora Marisa Serrano. Eu pensei que só era...
Com o Cristovam, eu estava acostumado, mas ela deu
uma mensagem sobre cultura: natureza foi Deus, e cultura somos nós homens, viu, Cristovam? E ela fez uma
denúncia para o País todo: 90% das cidades, Serys
Slhessarenko, nós estivemos com os vereadores, sabemos que há muitas cidades lá no Mato Grosso, no
Brasil, 5.564... E 90% não têm uma livraria. Paim, a
gravidade maior, para uma reﬂexão, é que temos que
entender que nós somos os “pais da Pátria”. O Poder
Executivo tem o poder material, da força, do dinheiro; o Judiciário tem o poder punitivo – ele cassa, ele
prende, ele multa; e nós, não, nós temos a sabedoria.
V. Exª está trazendo do Rio Grande do Sul... E o Rio
Grande do Sul é tido, na nossa cultura, como uma das
melhores civilizações do Brasil, tanto é que eu estou
com uma ﬁlha lá fazendo o mestrado, pós-graduado,
estou com uma neta. O Rio Grande do Sul tem... Atentai bem! Mas o que tenho a dizer é o seguinte: está ali
o Rui Barbosa. No ﬁm da vida dele, ele escreveu uma
das coisas mais interessantes. Foi convidado para paraninfo, estava doente, não tinha condições, escreveu,
e foram ler: “Oração aos Moços”. E, resumindo – daí
o título: a salvação era oração, trabalho e educação.
Quer dizer, isso, todos nós...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas V. Exª foi
muito feliz, e eu vou trazer a história universal. Napoleão
foi militar e estadista. Ele foi um estadista, o primeiro Código Civil, Napoleão e escola. Então, Senadora
Serys, um dia, ele estava numa solenidade e sentou-se
ao lado de sua primeira professora. Ela o conhecia e o
notou sorumbático, acabrunhado, entristecido. Aí, ela
se virou e disse: “Mas, Napoleão, você está sem ânimo”. Ele disse: “Estou; estou porque eu tenho investido
nessa França em educação, em alfabetização, tenho
lutado e, cada vez, estou mais decepcionado. O povo
está mal educado, o francês”. Aí, a professora disse:
“Napoleão, faça uma escola de mães”. Porque é tudo
uma coisa... Começa a desgraça na família, que está
hoje desgastada, desmoralizada. Não era a nossa.
Olhem que, todo meio-dia, sentávamos para o almoço
e ouvíamos o pai e a mãe; e, de noite, tomávamos a
benção. A escola... Eu acho que nem o Cristovam, com
a sua inteligência privilegiada, que sabe tudo... E eu
tenho pena do nosso Luiz Inácio, generoso, bondoso,
que representa o máximo da classe popular do Brasil – nenhum atingiu o que ele atingiu. Mas tem muito
aloprado que o rodeia. Um aloprado chegou a ele e
disse: “Demita o Cristovam Buarque”. Aí, ele pegou o
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telefone. Quer dizer, eu tenho pena. Num País deste,
deseducado, demitir uma inteligência, uma dedicação,
um espírito e alma desse símbolo do educador... Então, nós estamos onde estamos. Mas eu queria dizer
o seguinte, ô Paim: há um livro, e ninguém... Só Cristovam Buarque empata com Albert Einstein. Há um
livro, Maturidade, Professora Serys. Faça isso como
Senadora, professora. Nós temos que fazer. Inicie! Então, há uma página e meia com Albert Einstein falando
sobre educação. Então, ele diz o seguinte: que o único
instrumento que a civilização conseguiu fazer para pinçar todos os conhecimentos da humanidade e oferecer
aos novos é a escola. E uma maneira de sabermos se
a escola é boa sabe qual é, Cristovam? Ele diz. E eu
ﬁz como Governador do Estado do Piauí, porque nós
somos pais da Pátria. Nós temos uma experiência que
o próprio Presidente não tem; o Judiciário não tem.
Nós somos eleitos. Muitos são os chamados; poucos
são os escolhidos. Nós somos os escolhidos. Então,
Albert Einstein... Eu ﬁz. Você vai a uma escola e pergunta aos meninos – eu, Governador: “Venha cá. Eu
vou mandar fechar a escola e dar férias para vocês o
ano inteiro”. Se os meninos disserem que querem, que
é bom, vou mandar bola para vocês brincarem, porque
a escola não presta. Mas os meninos que gostam da
escola respondem: “Não faça isso, não, Governador.
Não feche, não. Bola, não. Nós queremos”. Eles têm
que amar e têm que gostar. O Cristovam mostrou as
condições, e eu não vou repeti-las. Mas V. Exª trouxe
o tema. E o Senado é para isso. Luiz Inácio, eu tenho
o dever de colaborar com a história: Pedro II, o estadista, deixava a coroa e o cetro lá na entrada e se sentava para ouvir os Senadores. Então, o nosso querido
Presidente Luiz Inácio deveria, pelo menos, buscar
as gravações do pronunciamento de Paim, que é uma
grande colaboração à educação, a ﬁm de tirarmos a
sociedade que vive numa barbárie para a civilização
dos nossos sonhos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
Senadora Serys, só para concluir. Eu teria mais
20 páginas sobre este estudo da violência nas escolas
e tentarei sintetizar em um minuto, dizendo, primeiramente, que tomei três iniciativas. Duas já relatei; numa
terceira, apresento outro projeto de lei que altera o art.
3º, o 14 e o 67 e acrescenta também mudanças à Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação para fortalecer
exatamente o que foi dito aqui: a cultura da paz nas
escolas e nas comunidades.
Lembro-me do saudoso Senador Darcy Ribeiro.
Ao redigir seu projeto chamado LDB, adicionou ao
elenco princípios sobre os quais deve ser ministrado
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o ensino no Brasil, o respeito à liberdade e o apreço à
tolerância, com os quais concordamos. Darcy Ribeiro
demonstra que seu amor ao Brasil se traduzia no projeto de escolas em tempo integral, já experimentado no
Rio de Janeiro quando ele foi Vice-Governador. E é o
mesmo Rio de Janeiro que agora me inspira a reforçar
os princípios das relações humanas desse inciso IV.
A violência nas escolas está chegando a extremos que acabam negando seu caráter educativo e
socializador.
As matérias, Srª Presidente, sobre as quais aqui
acabo discorrendo, Senador Cristovam, e que tiveram
uma contribuição enorme dos professores, todas vão
na linha da paz, da harmonia, da integração da escola
com a família. E aí nós tentaríamos pelo menos dar
alguns passos na linha de combater a violência nas
escolas.
O que estão pedindo os professores e essa estudiosa do tema é que todos assumam a responsabilidade desse debate, para combatermos a violência nas
escolas. Falamos em educação, mas não falamos da
violência nas escolas.
Senadora Serys, considere na íntegra o meu
pronunciamento. Eu agradeço a tolerância de V. Exª,
porque sei que falei quase trinta minutos.
Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo fazer um registro sobre a Moção de
Apoio recebida do Congresso do Bancários da Caixa
Econômica Federal ao PL 296/03 de minha autoria.
O 25º CONECEF registrou o seguinte:
Os delegados reunidos no 25º Conecef
manifestam apoio ao Projeto de Lei 296/03,
do Senador Paulo Paim (PT/RS). O projeto
modiﬁca a forma de calcular os benefícios da
Previdência Social e revoga a lei que institui
o fator previdenciário, mecanismo que retira
dos trabalhadores o direito à aposentadoria
integral.
Plenária do 25º Conecef
Brasília, 25 de abril de 2009.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o assunto que me traz a esta Tribuna hoje
é algo que tem me preocupado muito e depois de ler o
estudo “A Vitimização de Professores e a “Alunocracia”
na Educação Básica”, elaborado pela doutora em Edu-
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cação, Tânia Maria Scuro Mendes, e pela aluna, Juliana
Mousquer Torres, ﬁquei mais preocupado ainda.
Esse estudo demonstra que o quadro é grave e
exige medidas urgentes.
Todos nós sabemos que a educação é um fator
relevante que pode mudar a cara de um país. A educação faz isso, ela tem a capacidade de transformar
tudo!
Infelizmente a nossa realidade ainda não é o que
deveria ser. Sabemos que as diﬁculdades enfrentadas pelas escolas, pelo corpo docente do nosso país
são inúmeras. Ser professor exige sacrifícios. É uma
proﬁssão mal remunerada e que demanda dedicação
integral. A busca pela formação não pára e os problemas enfrentados são graves.
Os professores, além de não terem condições de
trabalho adequadas, enfrentarem salas de aula cheias,
terem que encarar a violência, sofrem sérios problemas alérgicos causados pelo pó de giz e estão muito
expostos à doenças como depressão e estresse.
O problema da depressão acontece em todo o
país. São Paulo registra números da ordem de um em
cada quatro professores com a doença.
A depressão é a sexta entre as doenças diagnosticadas no magistério, com 24% dos casos.
O estresse porém, é o problema que mais atinge
os educadores, são 46,2% dos registros.
Os docentes são unânimes em aﬁrmar que tudo
isso se deve ao excesso de alunos por sala, falta de
material didático, jornada dupla para completar a renda
familiar e a violência.
Sr. Presidente, os professores, no tempo em que
eu freqüentava a escola, eram mestres respeitados,
sua palavra tinha valor.
Não sei como chegamos a este nível de desrespeito que se vê nas escolas hoje. Não entendo como
um aluno pode apontar o dedo no rosto de um professor, pode esfaqueá-lo, esbofeteá-lo, humilhá-lo?
Se esse é considerado um comportamento típico
de “tempos mais modernos”, devo lhes dizer que ele
me parece bem mais primitivo que moderno.
Eu sei que a proﬁssão dos professores, no meu
tempo de escola, era um sonho a ser conquistado, pois
hoje parece mais um sonho que virou pesadelo.
Que saudades do tempo em que os professores
eram tratados com respeito, como toda relação exige
e merece. A palavra deles era ouvida. Jamais esquecerei do ﬁlme “Ao Mestre Com Carinho”, que marcou
época.
Esse terrível problema da violência nas escolas
precisa esbarrar numa cruzada de luta que o derrube
de vez.
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Fiquei tão escandalizado com o estudo que mencionei, da Dra. Tânia, que apresentei dois Projetos de
Lei e entrarei com uma PEC para a qual peço a cooperação de todos os meus pares no sentido de subscreverem essa proposta.
Apresentei um PLS que estabelece procedimentos de atendimento policial e de prestação jurisdicional
e prevê medidas protetivas para os casos de violência
contra o professor oriunda da relação de educação.
O importante estudo intitulado A Vitimização de
Professores e a “Alunocracia” na Educação Básica, traça um quadro preocupante da realidade da educação
no Brasil. A pesquisa, de natureza quantitativa e qualitativa, apontou alguns graves problemas, que merecem
a atenção da sociedade e do Congresso Nacional:
a) os professores são vítimas de ameaças e de agressões verbais e físicas;
b) as escolas, através de suas equipes
diretivas, geralmente limitam-se a solicitar a
presença de pais ou responsáveis e a efetivar
registros de advertência aos alunos que praticam agressões contra professores;
c) no universo pesquisado, 58% dos professores não se sentem seguros em relação
às condições ambientais e psicológicas nos
seus contextos de trabalho;
d) 87% não se consideram amparados
pela legislação educacional quando se vêem
vítimas de agressões praticadas por alunos;
e) 89% dos professores gostariam de
poder contar com leis que os amparassem no
que tange a essa situação.
O estudo aponta alguns elementos que explicariam o atual problema da violência sofrida pelos professores nas escolas:
a) a assimetria jurídico-instrumental entre
professores e alunos: o ordenamento jurídico
fornece um forte aparato de proteção a um lado
(crianças e adolescentes) sem um correspondente contrapeso do outro (educadores);
b) a cada vez maior ausência dos pais ou
excesso de permissividade na educação dos
ﬁlhos: a sociedade moderna tem exigido dos
professores um papel social de substituição
dos pais na função de educar;
c) as escolas não têm mecanismos adequados de solução de conﬂitos;
d) a inoperância dos Conselhos Tutelares;
e) o isolamento institucional do professor: a direção das escolas tende a apoiar os
alunos e seus familiares.
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Com base nas conclusões desse estudo, propomos o presente Projeto de Lei, com a estratégia legislativa de fortalecer o aparato jurídico-instrumental de
proteção aos professores.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nº 8.069, de 1990) positiva o direito do menor de ser
respeitado por seus educadores (art. 53, II) e prevê
infração administrativa para o professor que não comunicar à autoridade competente maus-tratos sofridos
pelo aluno (art. 245)...
O Estatuto concebe o menor como ser em desenvolvimento psicológico, cognitivo e cultural e que, portanto, merece proteção prioritária por parte do Estado
e das instituições sociais (art. 4º). Todavia, o Estatuto,
ao mesmo tempo, ignora a natureza social desse processo: a garantia do desenvolvimento adequado do
menor como ator social também demanda o respeito
aos atores que fornecem tais meios.
O resultado dessa assimetria jurídica é o que
põe em relevo o estudo citado: os alunos intimidam e
praticam violência contra os professores, fazendo uso
de sua posição social privilegiada.
Alguns trechos do referido estudo merecem destaque. Vou citar um deles:
Zieger (2006) aﬁrma textualmente: na escola,
educadores ouvem palavrões, levam tapas, escutam
“sou de menor, e tu não pode fazer nada comigo” e se
sentem impotentes diante desse quadro de dor, desrespeito e indisciplina. A professora não pode responder,
não pode punir, não pode... Segundo a mesma autora,
o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe muitas
conquistas, mas sua errônea interpretação tem nos
jogado numa avalanche de impunidade.
As reportagens ressaltam que, em função de
episódios de ofensa, ameaça e agressão, cometidas
por crianças e adolescentes, estarem sendo levados
às delegacias, a percepção de sindicatos e de professores, como noticiado, é de que a multiplicação dos
ataques – antes verbais e, agora, físicos – nos últimos
três anos, tem sido mais precoces, ocasionados ainda
na educação infantil, o que tem instaurado um clima
de terror nos ambientes escolares. São registrados
alguns números:
– 51% dos professores e dos funcionários de escolas da Capital [gaúcha] relataram
desrespeito com proﬁssionais, segundo pesquisa da UNESCO entre 2000 e 2002;
– o desrespeito por parte dos alunos foi
a segunda principal razão para não se seguir
a carreira de professor, conforme pesquisa
da Associação dos Supervisores de Educação do Estado;
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– Segundo o CPERGS, 40% dos casos
de licença-saúde dos professores estaduais
são por problemas psicológicos.
Encontramos no Jornal Zero Hora, de 25 de junho de 2006:
Autoridades do Judiciário estão alarmadas com
o número crescente de episódios de violência escolar
levados às delegacias de polícia (...) a resposta do
sistema judicial para o drama da violência em sala de
aula é a Justiça Restaurativa, um novo procedimento
por meio do qual os conﬂitos são resolvidos mediante
diálogo e acordo. Infrator e vítima [no caso, o professor]
são chamados para expressar seus sentimentos em
relação ao que ocorreu e estabelecem compromissos,
como mudança de comportamento e prestação de serviços à comunidade. Esse acordo é proposto pelo juiz
em substituição à sentença (...) Apenas em 10% dos
episódios violentos os envolvidos aceitam participar
dos círculos restaurativos.
A partir dessas abordagens, sobrevém pontos de
interrogação ancorados em uma visão pedagógica:
– A democratização da educação, amparada na concepção progressista, tem relação
com o comportamento dos alunos para com
os professores?
– Qual o conceito de professor que está
sendo construído no cotidiano escolar?
– Quais os deveres e direitos dos professores no atual contexto cultural?
– O Estatuto da Criança e do Adolescente, que não estipula penalidade por agressão
ao professor, inﬂuenciou a relação professoraluno, contribuindo para a formação de uma
cultura de violência no ambiente escolar?
– O que signiﬁca ser professor antes e
depois do E.C.A?
– Estaria se instaurando, paulatina e progressivamente, a ditadura do alunado contra
o estatuto da autoridade docente?
Embora admitamos a seriedade dos contextos de
vitimização de professores nada mais grave do que as
situações sintetizadas nas seguintes declarações:
Chamei a atenção do aluno que não deixava os
colegas participarem da aula. Respondeu-me que eu
era uma... [palavrão] e que não mandava nele. A seguir, atirou uma pedra pequena que tinha no bolso,
acertando-me nos óculos, protegendo dessa forma o
olho que seria atingido em cheio.
Chamei a atenção do aluno. Ele me agrediu ﬁsicamente com uma cadeira. Consegui acalmá-lo e
contornar a situação sem envolver a direção.
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O aluno parou atrás de mim. Golpeou-me com
um chute e um empurrão.
Ao ser repreendido, o aluno empurrou a mesa
sobre mim.
Diante dessas circunstâncias, a docência pode
ser facilmente localizada como proﬁssão de risco.
Há situações em que a falta de limites è aliada a
insultos que invadem a esfera pessoal do professor:
O aluno fez piada com os meus cabelos. Disse
que na casa dele havia panelas para limpar.
Durante a atividade, o aluno referiu-se a minha pessoa dessa forma: “não faço. Meu pai paga o seu salário.
Sei que não vou rodar. Estou aqui porque fui obrigado.
Nem em casa eu faço e ninguém vai me obrigar.”
Traﬁcantes nos portões das escolas. Gangues
nas esquinas. Marginais inﬁltrados nas salas de aula.
Segurança??????????????????????
Cada vez sinto mais diﬁculdades, principalmente
pelas condições psicológicas a que somos submetidos:
alunos indisciplinados, sem limites, famílias que não
acompanham os ﬁlhos e ﬁcam indiferentes aos apelos
do professor e da escola, pressão pela porcentagem nas
aprendizagens, que é nossa responsabilidade, mas que,
muitas vezes, não depende só de nós, devido às condições
do aluno (deﬁciência, problemas orgânicos ou psicológicos). Sinto-me como se tivesse que enfrentar um leão a
cada instante, ﬁcando sempre no limite do stress.
Diante do exposto, o presente Projeto procura,
de um lado, fortalecer a posição jurídico-instrumental
dos professores e, de outro, atribuir maior responsabilidade jurídica às escolas e aos pais na relação
professor-aluno, além de exigir desses atores maior
participação nessa relação social. Outrossim, dá ao
professor o devido valor como proﬁssional da educação, peça indispensável para as engrenagens de
qualquer sociedade.
Srªs e Srs. Senadores, apresentei ainda outro
Projeto de Lei que altera os arts. 3º, 14 e 67 e acresce o art. 67-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), para fortalecer a cultura da paz
nas escolas e nas comunidades adjacentes.
O saudoso Senador Darcy Ribeiro, ao redigir
seu projeto de Lei de Diretrizes e Bases da educação
nacional (LDB), adicionou ao elenco de princípios sob
os quais deve ser ministrado o ensino no Brasil “o respeito à liberdade e o apreço à tolerância”. Concordamos enfaticamente com ele. Entretanto, se seu amor
ao Brasil se traduzia no projeto de escolas em tempo
integral, já experimentado no Rio de Janeiro quando
ele foi o vice-governador, é o mesmo Rio de Janeiro
que agora me inspira a reforçar os princípios das relações humanas deste inciso IV: a violência nas escolas
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está chegando a extremos que acabam negando o seu
caráter educativo e socializador.
Matérias cotidianas dos meios de comunicação
escritos, falados e visuais nos bombardeiam com cenas, não somente de insegurança dos ambientes escolares sitiados por criminosos de todos os calibres,
como também de violências geradas no interior dos
próprios educandários, nas relações entre estudantes,
professores e funcionários das escolas.
Proponho, então, algumas mudanças na LDB para
o trato das questões de segurança nas escolas.
A primeira é a inserção do conceito de superação
da violência e da construção da cultura de paz como
princípio educativo.
Como segunda alteração, apresento o reforço da
gestão democrática do ensino público, com a valorização dos conselhos escolares ou órgãos deliberativos
equivalentes, em que devem participar ativamente representantes da comunidade escolar e local, inclusive
da área da segurança.
Reforço, também, a atribuição aos proﬁssionais
da educação do dever de interagir com a comunidade
externa à escola, dedicando a tal uma parte de sua
carga remunerada de trabalho educativo.
Por ﬁm, prevejo, entre os proﬁssionais de educação atuantes nas escolas, a ﬁgura do que antigamente se chamava “inspetor de alunos”, encarregado da
disciplina dos estudantes fora das salas de aula. Hoje,
para lidar com os problemas da violência escolar, temos que contar com alguém que faça a mediação dos
conﬂitos internos e externos, contribuindo para a paz
na escola, para a transformação do espaço escolar
em espaço realmente educativo, na maior segurança
possível. Grande é a tentação de muitos governos de
contratar serviços de vigilância terceirizada. Ledo engano. É preciso incorporar ao quadro de educadores
– gestores, professores e funcionários – pessoas com
formação técnica e pedagógica em segurança escolar, com compromisso permanente e identiﬁcação ao
projeto educativo da escola.
Irei apresentar também uma Proposta de Emenda
à Constituição que altera o § 8º do art. 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a conversão do tempo
de contribuição dos que exerceram a função de professor da educação infantil e do ensino fundamental,
médio e superior, para ﬁns de aposentadoria.
A Constituição Federal prevê regras diferenciadas
para concessão de aposentadoria. Assim, alguns trabalhadores podem aposentar-se com um período de
contribuição menor do que o exigido dos demais.
Esse benefício, que se convencionou chamar
aposentadoria especial, é devido ao segurado que
tenha trabalhado sob a exposição de agentes físicos,
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químicos ou biológicos que prejudiquem sua saúde ou
integridade física.
Assim como esses proﬁssionais, quis também a
Constituição Federal que os professores da educação
infantil e do ensino fundamental e médio se beneﬁciassem da aposentadoria especial. Nos termos do seu art.
201, § 8º, os docentes podem adquirir o benefício previdenciário com um desconto de cinco anos no tempo
de contribuição exigido dos demais trabalhadores.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772, proposta contra o art. 1º da Lei 11.301, de 2006, estendeu a
aposentadoria especial também aos especialistas em
educação que exerçam direção de unidade escolar,
coordenação e assessoramento pedagógico, desde
que professores.
Com a presente proposta de emenda constitucional, desejamos ir mais além. Beneﬁciar também aqueles que, tendo exercido, por vários anos, o magistério
na educação infantil no ensino fundamental, médio e
também superior, que passaram a exercer uma nova
atividade e não puderam se beneﬁciar dos anos trabalhados como professor.
Pela proposta, os trabalhadores que não são mais
professores poderão converter o período trabalhado no
magistério e, desse modo, diminuir o tempo de contribuição em um ano a cada seis ou cinco anos de exercício
da atividade, conforme o sexo do trabalhador.
A regra constitucional que ora propomos guarda
semelhança com a conversão do tempo de contribuição aplicada aos demais trabalhadores que fazem jus
à aposentadoria especial.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero ratiﬁcar que
essas medidas buscam erradicar esse caos instalado
nas escolas, buscam transformar as relações entre
pais, professores e alunos.
Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer.

Antes de passar a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Marco Maciel, vamos ler
expedientes.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 2007 (nº 5.990/2005, na
Casa de origem, do Deputado Pastor Reinaldo), que
altera a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (torna o exercício da advocacia
incompatível para os ocupantes de cargos ou funções
vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão
do Ministério Público).
Ao projeto foram apresentadas duas emendas,
que passo a ler:
Emenda nº 1, do Senador Gilvam Borges, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2007, que altera a
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB. Torna o exercício da advocacia incompatível para os ocupantes de cargos ou funções
vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão
do Ministério Público.
Emenda nº 02, do Senador Mário Couto. Dê-se
ao caput do art. 3º do PLC nº 18, de 2007, a seguinte redação:
Art. 3º. O art. 30 da Lei 8.906, de 04 de julho de
1994, passa a vigorar acrescido do inciso III com a
seguinte redação:

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

São os seguintes as emendas apresentadas:

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª falou quarenta. Mas foi excelente
sua fala.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Gostaria de dizer que V. Exª será atendido, na forma do Regimento, e que será registrada na
íntegra, nos Anais do Senado, a sua fala.

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 18,
de 2007, que altera a Lei n° 8.906, de 4 de
julho de 1994, que dispõe sabre o Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB, (torna o exercício da advocacia incompatível para os ocupantes
de cargos ou funções vinculadas direta ou
indiretamente a qualquer órgão do Ministério Público).

Art. 30.(...)
III – os servidores do Ministério Público,
nas causas em que o órgão ministerial atue
como parte ou ﬁscal da lei, respeitadas as situações de impedimento constantes do inciso
I deste artigo.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para exame das emendas.

EMENDA Nº 1 – PLEN
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Inclui, na alteração proposta pelo Art. 2° do Projeto de Lei da Câmara n° 18/2007, o § 3° ao art. 28
do Projeto de Lei da Câmara 18 de 2007, que trate da
inserção de parágrafos ao art. 28 da Lei n° 8.906/94,
conferindo-lhe a redação abaixo:
“Art. 28 (...)
§ 3° Não se incluem nas hipóteses do
inciso IV os servidores do Ministério Público
que não desenvolvam suas atividades na área
jurídica ou de assessoria do seu Órgão, resguardando, ainda, as situações anteriormente
constituídas”.
Justiﬁcação
A Constituição Federal em seu art. 5°, XIII, dispõe que:
“Art. 5° Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garanantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, atendidas as qualiﬁcações proﬁssionais que a lei estabelecer”.
O exercício da advocacia já se encontra regulado pela própria lei que ora se pretende alterar, Lei nº
8.906/94 – Estatuto da Advocacia – Capítulo VII – onde
trata das incompatibilidades e impedimentos, assim,
no que tange a vedação da advocacia, são os servidores apenas impedidos de advogarem contra órgãos
em que estão vinculados, art. 30, I:
“Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: I – os servidores da administração direta, indireta ou fundacional, contra a Fazenda
Pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora”.
A vedação que ora se pretende reconhecer aos
servidores do Ministério Público, bacharéis em direito,
acaba por dispensar tratamento de igual em relação a
outros servidores da Administração Pública que atuam em outras áreas, tais como o contador, o médico,
o engenheiro, dentre tantas outras proﬁssões que não
recebeu da lei igual tratamento.
Ademais, tal dispositivo do Projeto cerceia o direito
do servidor, Bacharel em Direito, que não desenvolve
suas atividades na área jurídica do Ministério Público,
de obter a prática necessária ao ingresso em carreiras como a Magistratura e como Membro do próprio
Ministério Público, conforme impõe o § 3° do Art. 129
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da Constituição Federal, e a Resolução do Conselho
Nacional do Ministério Público, nº 4, de 20-2-2006.
Isso porque, à exceção dos servidores do quadro efetivo do Ministério Público que ocupam cargo
de Analista Processual, os quais teriam direito a uma
certidão do órgão garantindo a comprovação da prática exigida, os demais servidores que trabalham em
áreas técnicas, de perícia, ou áreas de atividade-meio,
seriam fatalmente prejudicados, pois não teriam direito
a essa certidão, já que o órgão não pode atestar que
tais servidores exercem atividades de bacharéis em
direito. Tal situação leva a concluir que todos os servidores do Ministério Público que são bacharéis em Direito ocupam, ou deveriam ocupar, o cargo de Analista
Processual, o que não corresponde à realidade.
Embora os servidores não Analistas Processuais
não exercerem atividades exclusivas de bacharéis em
Direito dentro do órgão, o fazem efetivamente mediante
a advocacia. Portanto, tal impedido representa um inaceitável obstáculo a que esses servidores continuem a
perseverar por um Cargo melhor. Em outras palavras,
o livre acesso ao cargo público que é princípio constitucional resta sensivelmente prejudicado.
É incompreensível que um cidadão, por ser servidor do Ministério Público na ativa, seja incompatibilizado com as atividades jurídicas. Deve-se evitar distinções de tratamento politicamente incorretas, além
de imprimir um ônus maior ao servidor que deverá ou
prestar um novo concurso para o cargo de Analista
Processual, ou exonerar-se de seu cargo para alçar o
de Promotor de Justiça ou Procurador da República,
comprometendo a situação de sua família e a economia do Estado.
Para melhor esclarecimento, transcrevemos a
seguir ementas de julgados sobre a questão:
Ementa: Servidor do Ministério Público.
Impedimento. Inteligência do art. 28, II, do Estatuto. A incompatibilidade alcança apenas os
membros do Ministério Público (promotores e
procuradores de justiça). Os servidores da Instituição estão sujeitos apenas ao impedimento
do art. 30 do Estatuto. (Proc. nº 4.640/95/PC,
Rel. José Joaquim de Almeida Neto, j. 8-5-95,
DJ, de 11-5-1995, p. 12.984).
Uma norma legal só se justiﬁca quando seu desiderato busca garantir, assegurar direitos e atender
aos interesses coletivos da sociedade, da comunidade,
do público e do povo in genere. Não deve ter como
ﬁnalidade a restrição de direitos de uma determinada
classe, categoria proﬁssional ou grupo social.
Ressalte-se que os Membros do Ministério Público são proibidos de advogar desde a promulgação da
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Constituição Federal da República do Brasil de 1988,
tendo sido resguardados aos integrantes do quadro
à época a continuidade do exercício de tal proﬁssão,
conforme ADTC, art. 29, §3º:
“ Art. 29 (...)
§3º Poderá optar pelo regime anterior,
no que respeita às garantias e vantagens, o
membro do Ministério Público admitido antes
da promulgação da Constituição, observandose, quanto às vedações, a situação jurídica na
data desta .
Da mesma forma, a redação atual da Lei
8.906/1994, art. 28, II, dispõe que:
“Art.28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:
(...)
II – membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e
conselhos de contas, dos juizados especiais,
da justiça de paz, juízes classistas, bem como
de todos os que exerçam função de julgamento
em órgão de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta”:
Ementa nº 48/2002/PCA. O Estatuto da Advocacia
e da OAB só impõe incompatibilidade aos membros
do Ministério Público. Os demais servidores do órgão,
que não exerçam cargos de direção com relevante poder de decisão sobre interesses de terceiro, somente
estão sujeitos aos impedimentos previstos no art. 30,
I, do Estatuto da Advocacia e da OAB. (Recurso nº
123/2002/PCA – RN. Relator: Conselheiro Jorge da
Silva Fraxe (RR), julgamento: 17-6-2002, por maioria,
DJ 21-8-2002, p. 546, S1).
Assim, sendo possível hoje aos servidores integrantes do quadro efetivo dos Ministérios Públicos
exercerem a advocacia, com a ressalva da Fazenda
Pública remuneratória respectiva, existindo inúmeros
servidores nesta situação, tal situação deve ser albergada da proibição, garantindo-se isonomia de tratamento e impedindo grandes prejuízos a tais cidadãos.
– Senador, – Gilvam Borges.
EMENDA N° 2 – PLEN
(ao PLC n° 18, de 2007,)
Dê-se ao caput do art. 3°, do PLC n° 18, de 2007,
a seguinte redação:
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III – os servidores do Ministério Público
nas causas em que o órgão ministerial atue
como parte ou ﬁscal da lei, respeitadas as situações de impedimentos constantes no Inciso
I deste artigo”.
......................................................”(NR)
Justiﬁcação
A Lei n° 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil,
em seus artigos 28 e 30, que tratam, respectivamente,
sobre a incompatibilidade e impedimento para a prática da advocacia, cujo PLC n° 18, de 2007, pretende
alterar, precisa ser melhor esclarecido, diferenciandose os termos incompatibilidade e impedimento, a ﬁm
de que não se cometa injustiça com os servidores de
carreira do Ministério Público.
Destarte, incompatibilidade acarreta o cancelamento deﬁnitivo da inscrição do bacharel em direito na Ordem
dos Advogados do Brasil, implicando, pois, na proibição
total do exercício da advocacia, em qualquer instância
ou tribunal. Já o impedimento, diferencia-se justamente
por restringir o exercício da advocacia em determinadas
hipóteses, é a denominada proibição parcial.
Nossa emenda, ao inserir o Inciso III, ao artigo
30 do PLC nº 18, de 2007, tem o condão de evitar que
os servidores do Ministério Público ﬁquem impedidos
de advogar, fato que, certamente, estaria ferindo um
direito já adquirido com a atual Constituição Federal.
A redação que pretendemos, visa, tão somente,
impedir que referidos servidores exerçam a advocacia
quando a lide tiver o Ministério Público como parte ou
como ﬁscal da lei.
Sala das Sessões, de novembro de 2007. –
Senador Mário Couto.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 178, DE 2009
Altera os arts. 3º, 14 e 67 e acresce o
art. 67-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), para fortalecer a cultura da paz nas escolas e nas
comunidades adjacentes.

“Art. 3° O Art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de
julho de 1994, passa a vigorar acrescido do
inciso III, com a seguinte redação:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IV do art. 3º da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 30. ......................... ........................

“Art. 3º ................................................ :
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IV – respeito à liberdade, apreço à tolerância e
superação de todas as formas de violência, internas
e externas à escola, na perspectiva da construção de
uma cultura de paz;
..................................................... (NR)”
Art. 2º O art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 14. Os entes federados e seus respectivos sistemas de ensino deﬁnirão as normas da gestão democrática do ensino público
na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e tendo em conta, obrigatoriamente, os seguintes princípios:
I – participação dos proﬁssionais da educação, dos estudantes e de seus pais ou responsáveis na elaboração e avaliação do projeto
pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar
e local em conselhos escolares ou colegiados
deliberativos equivalentes.
Parágrafo único. As escolas públicas garantirão em seus calendários letivos reuniões
ordinárias de seus conselhos, de frequência
ao menos quinzenal, em horários compatíveis
com a participação de todos os segmentos da
comunidade escolar, incentivada a presença
de representantes da comunidade local, especialmente das áreas de saúde, segurança,
cultura, esportes e ação social. (NR)”
Art. 3º O inciso V do art. 67 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 67. ................................................
V – período semanal nunca inferior a um
terço de sua carga horária, reservado a estudos, planejamento, avaliação e integração
com a comunidade escolar e local, incluído
no tempo de trabalho remunerado.
.................................................... (NR)”
Art. 4º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 67-A:
“Art. 67-A. Entre os proﬁssionais da educação não docentes, com formação técnica e
pedagógica, as escolas públicas de ensino fundamental e médio contarão com pessoal habilitado na manutenção dos espaços educativos, que
incluam o zelo pela segurança escolar e pelas
relações pacíﬁcas com a comunidade local.”
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
O saudoso Senador Darcy Ribeiro, ao redigir
seu projeto de Lei de Diretrizes e Bases da educação
nacional (LDB), adicionou ao elenco de princípios sob
os quais deve ser ministrado o ensino no Brasil “o respeito à liberdade e o apreço à tolerância”. Concordamos enfaticamente com ele. Entretanto, se seu amor
ao Brasil se traduzia no projeto de escolas em tempo
integral, já experimentado no Rio de Janeiro quando
ele foi o vice-governador, é o mesmo Rio de Janeiro
que agora me inspira a reforçar os princípios das relações humanas deste inciso IV: a violência nas escolas
está chegando a extremos que acabam negando o seu
caráter educativo e socializador.
Matérias cotidianas dos meios de comunicação
escritos, falados e visuais nos bombardeiam com cenas, não somente de insegurança dos ambientes escolares sitiados por criminosos de todos os calibres,
como também de violências geradas no interior dos
próprios educandários, nas relações entre estudantes,
professores e funcionários das escolas.
Proponho, então, algumas mudanças na LDB para
o trato das questões de segurança nas escolas.
A primeira é a a inserção do conceito de superação da violência e da construção da cultura de paz
como princípio educativo.
Como segunda alteração, apresento o reforço da
gestão democrática do ensino público, com a valorização dos conselhos escolares ou órgãos deliberativos
equivalentes, em que devem participar ativamente representantes da comunidade escolar e local, inclusive
da área da segurança.
Reforço, também, a atribuição aos proﬁssionais
da educação do dever de interagir com a comunidade
externa à escola, dedicando a tal uma parte de sua
carga remunerada de trabalho educativo.
Por ﬁm, prevejo, entre os proﬁssionais de educação atuantes nas escolas, a ﬁgura do que antigamente se chamava “inspetor de alunos”, encarregado da
disciplina dos estudantes fora das salas de aula. Hoje,
para lidar com os problemas da violência escolar, temos que contar com alguém que faça a mediação dos
conﬂitos internos e externos, contribuindo para a paz
na escola, para a transformação do espaço escolar
em espaço realmente educativo, na maior segurança
possível. Grande é a tentação de muitos governos de
contratar serviços de vigilância terceirizada. Ledo engano. É preciso incorporar ao quadro de educadores
– gestores, professores e funcionários – pessoas com
formação técnica e pedagógica em segurança escolar, com compromisso permanente e identiﬁcação ao
projeto educativo da escola.
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Espero ter contribuído com ideias factíveis e eﬁcazes para a construção da paz nas escolas e na sociedade, para o que solicito o apoio de meus pares a
este projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Vide Adin 3324-7, de 2005
Vide Decreto nº 3.860, de 2001
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
....................................................................................
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
....................................................................................
Art. 14. Os sistemas de ensino deﬁnirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos proﬁssionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes.
....................................................................................
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos proﬁssionais da educação, assegurandolhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos
de carreira do magistério público:
I – ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos;
II – aperfeiçoamento proﬁssional continuado,
inclusive com licenciamento periódico remunerado
para esse ﬁm;
III – piso salarial proﬁssional;
IV – progressão funcional baseada na titulação
ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento
e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.
§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o
exercício proﬁssional de quaisquer outras funções de
magistério, nos termos das normas de cada sistema de
ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art.
40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são
consideradas funções de magistério as exercidas por
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professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído
pela Lei nº 11.301, de 2006)
....................................................................................
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 179, DE 2009
Disciplina o licenciamento ambiental
de aproveitamentos de potenciais hidráulicos considerados estratégicos e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Plano Plurianual (PPA) e os projetos
de lei de revisão anual do PPA incluirão o plano de
expansão da oferta de energia elétrica, para os dez
anos subsequentes, com prioridade para fontes renováveis de energia.
§ 1° No plano de que trata o caput, deverão ser
enumerados os aproveitamentos de potencial hidráulico
previstos para garantira expansão da oferta.
§ 2° Cada aproveitamento de que trata o § 1°
deste artigo deverá estar instruído das seguintes informações prévias:
I – relação benefício-custo, sob a ótica econômica energética;
II – avaliação inicial dos impactos sócio-ambientais
identiﬁcados nos Estudos de Inventário Hidrelétrico da
bacia hidrográﬁca, aprovados pela Agencia Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL);
III – indicação de eventual impacto sobre comunidades indígenas.
Art. 2° Os projetos de aproveitamento hidráulico
considerados estratégicos, segundo indicação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), conterão
determinação de que:
I – o órgão nacional de proteção ao meio-ambiente
priorize o Licenciamento Ambiental, acompanhando e
orientando, c¢ntinuamente, a elaboração dos estudos
que embasarão o licenciamento ambiental, e recomendando, tempestivamente, as correções necessárias para
que o aproveitamento hidráulico seja implementado
com a devida mitigação ou compensação de todos os
impactos ambientais negativos;
II – o órgão de proteção ao índio providencie o
mais rapidamente possível a oitiva das comunidades
indígenas afetadas.
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Art. 3° A autorização, pelo Congresso Nacional,
de aproveitamentos hidráulicos, nos termos do art.
231, § 3° da Constituição Federal, se dará com base:
I – nos estudos de viabilidade técnica, econômica
e ambiental do potencial hidráulico; e
II – no resultado das oitivas, efetuadas pelo órgão de proteção ao índio, com as comunidades indígenas afetadas.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A maior parte dos países desenvolvidos com potenciais hidráulicos capazes de gerar energia elétrica
teve condições de aproveitá-los. Na França, praticamente todo o potencial hidráulico foi aproveitado. Nos
Estados Unidos, esse percentual é de cerca de 70%.
Como, no Brasil, esse percentual é inferior a 30%,
temos ainda uma enorme possibilidade de utilizar
esse atraente recurso energético. Entre as vantagens
da energia de origem hidroelétrica, podem-se citar:
é uma fonte renovável, contribui insigniﬁcantemente
para o efeito estufa e, em geral, é mais barata do que
a energia gerada por usinas termonucleares ou por
usinas térmicas que queimam combustíveis fósseis.
Estas últimas, ao contrário das usinas hidroelétricas,
muito contribuem para o efeito estufa.
Apesar do farto potencial de energia hidráulica
disponível no Brasil, a nossa população vivenciou o
racionamento em 2001. Para que esse tipo de evento
não se repita, é preciso extrair lições da experiência.
Uma das mais importantes é o reconhecimento de que
havia algo errado fato de que a legislação exigia que
a ANEEL licitasse concessões de potenciais hidráulicos, sem necessariamente, dotá-los das correspondentes licenças ambientais. O resultado é conhecido:
as licenças da maior parte dos empreendimentos licitados não foram emitidas. Em alguns casos, porque o
empreendedor não conseguia satisfazer às exigências
do processo de licenciamento. Em outros, porque não
queria satisfazê-las, por conta do interesse em adiar
o investimento para atender eventual circunstância
empresarial.
As entidades de licenciamento ambiental e os
investidores se comportavam como se o que estivesse em jogo fosse apenas o lucro do empreendedor.
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Desprezava-se o fato de que, sem a materialização
das usinas, a população viria a sofrer racionamento
de energia, com todas as consequências nefastas sobre a oferta de emprego e crescimento do PIB, como
ﬁcou evidenciado pelo deﬂagrar da crise. Em outras
palavras, desprezava-se o interesse público.
Como resultado dessa lição, a Lei n° 10.847, de
15 de março de 2004, determinou que somente potencial hidráulico previamente dotado de licença ambiental poderia ser licitado para concessão. Isto é, a lei
inverteu a equação, atribuindo à Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) a responsabilidade de escolher, a
partir dos potenciais hidráulicos conhecidos, uma seleção de locais para instalação de usinas hidroelétricas
com capacidade para satisfazer a demanda energética
projetada. Uma vez feita a seleção, cabe à EPE fazer
o estudo de impacto ambiental e solicitar ao Ibama a
licença prévia ambiental.
A legislação ambiental e as normas aprovadas
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
têm tido o indesejável efeito de fazer com que cada
potencial hidráulico seja examinado de per si, sem
visão de conjunto, com prevalência do interesse local
sobre o nacional. O Projeto de Lei tem o objetivo de
corrigir essa situação, atribuindo ao Poder Executivo
a responsabilidade de selecionar um leque de obras
que produza suﬁciente energia para o crescimento
econômico e ampliação da oferta d empregos, e que
produza impacto sócio-ambiental mínimo, o que é bem
diferente de impacto nulo.
Se este Projeto de Lei for aprovado, o Presidente
da República disporá dos instrumentos para promover o
desenvolvimento sustentável, evitando que projetos que
tragam benefícios para a maioria da população possam
ser bloqueados pela ação de minorias. E o Poder Judiciário terá a certeza de que cabe ao Governo Federal
a responsabilidade de licenciar empreendimentos de
relevante interesse público da União, ou de interesse
nacional, cujos benefícios ultrapassem as fronteiras
estaduais, çomo é o caso de usinas hidroelétricas conectadas ao Sistema Interligado Nacional.
Em face do exposto, solicitamos o apoio dos
Excelentíssimos Senadores para a aprovação desta
Proposição.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO VIII
Dos Índios
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios as por eles habitadas em caráter permanente,
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendolhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos neles existentes.
§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ﬁcandolhes assegurada participação nos resultados da lavra,
na forma da lei.
§ 4° As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5° É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha
em risco sua população, ou no interesse da soberania
do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo
que cesse o risco.
§ 6° São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e
a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa fé.
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§ 7° Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174, § 3° e § 4°.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infra-Estrutura; e de Meio Ambiente, defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 180, DE 2009
Altera dispositivo da Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, visando a alterar a
condição para que funcionário público seja
punido, em caso de outorgar autorização
ou permissão em desacordo com as normas ambientais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 67 da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 67. ...................... ...........................
................ ..............................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica caso se comprove atuação
dolosa. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 9.605, de 1998, também conhecida como
“Lei de Crimes Ambientais” representou um enorme
avanço na legisl ção ambiental, ao dotar o arcabouço
jurídico de instrumentos para a efetiva punição de danos ao meio ambiente.
Por outro lado, essa Lei ﬁxa pena ao funcionário público que outorga autorização ou permissão, na
hipótese genérica e imprecisa de a outorga estar em
desacordo com as normas ambientais, até porque essas normas têm espaço para a discricionariedade do
agente publico. Tais generalidade e imprecisão também abrem espaço para que Ministério Público interprete como crime os atos de funcionários cometidos
de boa-fé. É uma verdadeira “espada de Dâmocles” a
ameaçá-los permanentemente.
Tal risco força esses agentes públicos a serem extremamente conservadores na análise de autorizações
ou permissões, diante do risco de serem processados
criminalmente. O resultado disso é que as licenças ambientais necessárias para os projetos de infraestrutura
têm sido sistematicamente adiadas ou negadas.
Para que os projetos de infra-estrutura tenham
tuas licenças devidamente analisadas sem ameaças
descabidas sobre os funcionários que as analisam
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previamente, propõe-se que a legislação seja alterada para que o funcionário público na lide com autorizações ou permissões ambientais só seja punido em
caso de dolo.
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Em face do exposto, solicitamos o apoio dos
Excelentíssimos Senadores para a aprovação desta
Proposição.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de cándutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 67. Conceder o funcionário público licença,
autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços
cuja realização depende de ato autorizativo do Poder
Público:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é
de três meses a um anb de detenção, sem prejuízo
da multa.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181, DE 2009
Altera dispositivos das Leis nºs 1 l.488,
de 15 de junho de 2007, nº 10.865, de 30 de
abril 2004, e nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, e dá outras providências (isonomia
tributária entre a a área de petróleo e gás e
os setores de transportes, portos, energia,
saneamento básico e irrigação).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 2º ....... ............... ............................
§ 4º Para ﬁns do disposto no caput,
energia abrange os setores de petróleo e gás
natural, compreendendo exploração, desenvolvimento e produção, reﬁno, petroquímica
o dutos, assim como os setores de combustíveis renováveis e energia elétrica, de origem hidráulica, térmica, eólica, nuclear e
solar, abrangendo a geração e a transmissão. (NR)”
Art. 2º O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, na redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, passa a vigorar como a seguir:
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“Art. 8º ....... ................ ...........................
§ 15. Na importação de etano, propano
e butano, destinados à produção de eteno e
propeno, e de petróleo, condensado e nafta
petroquímica, quando efetuada por indústrias
petroquímicas, as alíquotas são de:
...................................................... (NR)
Art. 3º Os arts. 56 e 57 da Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005, na redação dada pela Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, passam a vigorar
como a seguir:
“Art. 56. ....................... ..........................
Parágrafo único. O disposto no caput
deste artigo se aplica à contribuição para o
PIS/Pasep e a Coﬁns, devidas pelo produtor
ou importador, sobre a receita bruta da venda
de etano, propano, butano e correntes gasosas de reﬁnaria – HLR – hidrocarbonetos leves
de reﬁno às indústrias que os empreguem na
produção de eteno e propeno para ﬁns industriais e comerciais, bem como sobre a receita
bruta decorrente da venda de petróleo e condensado destinados às indústrias petroquímicas.” (NR)
“Art. 57. ................... ..............................
§ 2º O disposto no caput deste artigo
se aplica às indústrias de que trata o parágrafo único do art. 56 desta Lei, quanto aos
créditos decorrentes da aquisição de etano, propano, butano e correntes gasosas de
reﬁnaria – HLR – hidrocarbonetos leves de
reﬁnaria por elas empregados na industrialização ou comercialização de eteno, propeno
e produtos com eles fabricados, bem corno
aos créditos decorrentes da aquisição de petróleo e condensado destinados às indústrias
petroquímicas.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Este projeto de lei tem como primeiro objetivo
assegurar a isonomia tributária entre a área de petróleo e gás e os setores de transportes, portos, energia,
saneamento básico e irrigação, no âmbito dos incentivos previstos pelo PAC.
O Regime Especial de Incentivos ao Desenvolvimento de Infra-Estrutura (REIDI), instituído pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, prevê a suspensão da incidência de PIS/PASEP e Coﬁns nas vendas
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de bens/materiais e serviços feitas às empresas que
tenham projetos devidamente habilitados para a implantação de obras de infra-estrutura nos setores de
transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. Entretanto, embora os setores de petróleo e
gás natural sejam compreendidos naturalmente como
áreas de desenvolvimento de infraestrutura, eles não
foram mencionados explicitamente na lei, o que pode
signiﬁcar que os projetos dessas áreas não sejam enquadrados no Reidi.
O segundo objetivo do projeto é o de promover a isonomia tributária entre os produtores e importadores fornecedores de matéria prima para as
indústrias petroquímicas. Em particular, busca permitir que o petróleo faça jus aos incentivos fiscais
concedidos às matériasprima da indústria petroquímica. No momento, tais benefícios contemplam
apenas as vendas de nafta petroquímica, etano,
propano, butano e HLR destinados às indústrias
petroquímicas.
Em 2004, a Lei nº 10.865, instituiu a Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
– PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços
do Exterior – Coﬁns-Importação. Naquela ocasião,
foram ﬁxadas alíquotas diferenciadas para a importação de nafta petroquímica, quando efetuada por
centrais petroquímicas. Em 15 de junho deste ano, a
Lei nº 11.488, estendeu o benefício à importação de
etano, propano e butano, destinado à produção de
eteno e propeno.
Não obstante a ampliação do alcance das alíquotas diferenciadas, autorizada pela Lei nº 11.488,
permaneceram excluídas dos benefícios as importações de petróleo e condensado, quando efetuadas por
indústrias petroquímicas. O propósito do projeto de lei
em referência e justamente o de incluí-las no regime
de incentivos.
Semelhantemente, em 2005, a Lei nº 11.196,
no seu art. 56, ﬁxou as alíquotas de PIS/PASEP e
Coﬁns devidas pelo produtor ou importador de nafta
petroquímica. A Lei nº 11.488, deste ano, estendeu o
benefício ao produtor ou importador de etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de reﬁnaria
– HLR – hidrocarbonetos leves de reﬁno, empregados
na produção de eteno e propeno para ﬁns industriais
e comerciais. Permaneceram excluídas do benefício
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as vendas de petróleo e condensado destinados às
indústrias petroquímicas.
A mesma Lei, no seu art. 57, autorizou a central petroquímica a descontar créditos decorrentes de
aquisição ou importação I de nafta petroquímica. Em
junho deste ano, a Lei nº 11.488, estendeu o benefício
às indústrias que adquirem ou importam etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de reﬁnaria
– HLR – hidrocarbonetos leves de reﬁnaria, empregados na industrialização ou comercialização de eteno,
propeno e produtos com eles fabricados. Mais uma
vez, ﬁcaram de fora as aquisições ou importações de
petróleo e condensado destinados às indústrias petroquímicas.
Os estímulos em questão constituem instrumentos de concretização dos objetivos do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, apresentado pelo
Governo Federal em janeiro deste ano cota o objetivo
de expandir os investimentos em infraestrutura. O setor de petróleo, gás, biocombustíveis e petroquímica
participarão, até 2010, com aproximadamente R$171,7
bilhões. Para evitar que distorções de nature a tributária
comprometam a eﬁciência do setor, o presente projeto
busca permitir que as vendas de petróleo e condensado também façam jus às alíquotas diferenciadas de
PIS/PASEP e Coﬁns, quando o produto for destinado
à indústria petroquímica. Só assim poder-se-á promover condições equilibradas para o desenvolvimento da
concorrência no setor.
Vale ressaltar que a Petrobrás pretende ampliar a indústria petroquímica mediante a construção
de um complexo que utilizará tecnologia pioneira:
o uso de petróleo e condensados como matériaprima. O impacto do custo dessa matéria-prima na
competitividade de tal complexo é de fundamental
importância.
Se considerarmos que um ambiente aquecido de
investimentos desenvolve e atrai toda uma estrutura
complementar de suporte e amplia os postos de trabalho (reduzindo os índices de desemprego), teremos
como conseqüência lógica a ampliação do “potencial
tributário” do País, que se tomará maior ainda a partir
do momento da entrada em operação dos projetos.
Isso nos permite concluir que a extensão do benefício da nafta e dos gases ao petróleo e condensados
não representará efetiva renúncia de receita de PIS/
PASEP e da Coﬁns.
Tendo em vista os relevantes objetivos de que se
reveste nosso projeto, estamos certos de que contaremos com o apoio de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 182, DE 2009
Dispõe sobre o serviço de televisão
por assinatura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A exploração de serviço de televisão por
assinatura rege-se pelas normas especiais deﬁnidas
nesta lei.
Parágrafo único. No que não contrariar o disposto nesta lei, aplica-se ao serviço de televisão por
assinatura o disposto na Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997.
Art. 2º Serviço de televisão por assinatura é o
serviço de telecomunicações de interesse coletivo que
consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio
a assinantes por qualquer meio.
§ 1º São modalidades de serviço de televisão
por assinatura os atuais serviços de TV a Cabo, de
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS),
de Distribuição de Sinais de Televisão e Áudio por
Assinatura via Satélite (DTH) e o Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA).
§ 2º A regulamentação poderá criar novas modalidades de serviço de televisão por assinatura e
ainda modiﬁcar ou extinguir as mencionadas no § 1º
deste artigo.
Art. 3º O serviço de televisão por assinatura destina-se a promover a cultura universal e nacional, a
diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento
social e econômico do País.
Art. 4º Para os ﬁns desta lei, consideram-se:
I – Assinante: a pessoa física ou jurídica que
recebe serviço de televisão por assinatura mediante
contrato;
II – Prestadora de serviço de televisão por assinatura: a pessoa jurídica de direito privado que explora o serviço, em regime público ou privado, mediante
concessão, permissão ou autorização;
III – Canais básicos de utilização gratuita: o conjunto de canais de interesse público, compreendidos
entre aqueles mencionados no inciso I do art. 9º desta lei, de transmissão obrigatória, na forma da regulamentação;
IV – Canais destinados à prestação eventual de
serviço: o conjunto de canais destinado à transmissão
eventual de programas como manifestações, palestras,
congressos e eventos, de forma onerosa, mediante
contrato celebrado com pessoa jurídica;
V – Canais destinados à prestação permanente
de serviço: o conjunto de canais destinado à transmis-
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são permanente de conteúdo a assinantes, em tempo
parcial ou integral, de forma onerosa, mediante contrato
celebrado com pessoa jurídica.
Art. 5º São direitos do assinante de serviço de
televisão por assinatura, além daqueles previstos na
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, na legislação de
defesa do consumidor e dos decorrentes da regulamentação:
I – conhecer, previamente, as condições do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto aos
valores devidos e eventuais cláusulas de ﬁdelidade;
II – obter, de modo prévio ou concomitante, informações acerca do conteúdo da programação veiculada
e as faixas etárias a que se recomende;
III – ser prontamente atendido em suas interações
com a prestadora do serviço, especialmente quanto ao
pedido de rescisão do contrato;
IV – receber o serviço em condições adequadas
de qualidade e de forma contínua, salvo interrupções
motivadas por razões técnicas ou por débitos decorrentes da utilização do serviço.
Art. 6° São deveres do assinante:
I – utilizar o serviço de acordo com o contrato e
as normas pertinentes;
II – abster-se de qualquer conduta prejudicial ao
regular funcionamento do serviço;
III – efetuar os pagamentos devidos, na forma e
prazo pactuados;
IV – zelar pelos equipamentos fornecidos pela
prestadora.
Art. 7° São direitos da prestadora de serviço de
televisão por assinatura:
I – transmitir sinais ou programas produzidos por
terceiros, respeitados os direitos autorais, e sinais ou
programas de geração própria;
II – cobrar remuneração pelos serviços prestados;
III – codiﬁcar os sinais;
IV – veicular publicidade.
Art. 8º São deveres da prestadora de serviço de
televisão por assinatura:
I – garantir a recepção dos sinais de forma adequada, observadas as normas técnicas estabelecidas
em regulamentação;
II – oferecer o serviço de forma isonômica e não
discriminatória;
III – respeitar os direitos do assinante.
Art. 9° Respeitadas, nos termos da regulamentação, as limitações inerentes aos meios e tecnologias
empregados para a exploração de serviço de televisão por assinatura em suas diversas modalidades, as
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prestadoras deverão tornar disponíveis canais para as
seguintes destinações:
I – canais básicos de utilização gratuita:
a) canais destinados a distribuição obrigatória,
integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, da programação das concessionárias locais
de radiodifusão de sons e imagens, cujo sinal possa
ser captado pelo assinante em condições adequadas,
conforme estabelecido em regulamentação;
b) um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre a Câmara de
Vereadores do Município do assinante e a Assembléia
Legislativa do respectivo Estado, sendo o canal voltado
para a documentação dos trabalhos parlamentares,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação de seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
d) um canal reservado para o Senado Federal,
para a documentação de seus trabalhos, especialmente
a transmissão ao vivo das sessões;
e) um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as instituições de ensino superior
localizadas no Estado do assinante;
f) um canal educativo-cultural, reservado para
utilização pelos órgãos que tratam da educação e da
cultura no Governo Federal e nos Governos do Estado
e do Município do assinante;
g) um canal comunitário aberto para utilização
livre por entidades não governamentais e sem ﬁns
lucrativos;
h) um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário
e dos serviços essenciais à Justiça;
II – canais destinados à prestação eventual de
serviço;
III – canais destinados à prestação permanente
de serviços.
§ 1º A regulamentação poderá isentar, total ou
parcialmente, prestadora de serviço de televisão por
assinatura da obrigação de transporte dos canais mencionados nos incisos I a III deste artigo em função das
características técnicas da modalidade do serviço e
do meio utilizado.
§ 2° A programação dos canais previstos nas
alíneas c e d do inciso I deste artigo poderá ser veiculada em um só canal se assim decidirem, em ato
conjunto, as Mesas do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados.
§ 3º Nos períodos em que a programação dos
canais previstos no inciso I deste artigo não estiver
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ativa, poderão ser programadas utilizações livres por
entidades sem ﬁns lucrativos e organizações não governamentais.
§ 4° A utilização dos canais previstos nos incisos
II e III será disciplinada em regulamentação.
§ 5º A prestadora de serviço de televisão por
assinatura não terá responsabilidade alguma sobre
o conteúdo da programação veiculada nos canais
referidos nos incisos I a III deste artigo, nem estará
obrigada a fornecer infraestrutura para a produção
dos programas.
§ 6° Excluídos os canais mencionados nos incisos I a III deste artigo, todos os demais poderão ser
livremente programados pela prestadora.
Art. 10. As concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens poderão restringir a distribuição de seus sinais prevista na alínea a do inciso
I do art. 9º desta Lei, mediante notiﬁcação judicial,
desde que ocorra justiﬁcado motivo e enquanto persistir a causa.
Art. 11. O descumprimento das disposições contidas nesta Lei será apurado e punido na forma do Título
VI da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 12. O § 3º do art. 155 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 155. ........................................... .....
................................. .............................
§ 3º Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor
econômico e os sinais de serviços de telecomunicações.
...................................................... (NR)
Art. 13. Na aplicação desta Lei serão observadas
as seguintes disposições:
I – os regulamentos, normas e demais regras
em vigor sobre os serviços de televisão por assinatura
serão gradativamente substituídos pela regulamentação a ser editada em conformidade com o disposto
nesta Lei;
II – enquanto não for editada a regulamentação
referida no inciso I deste artigo, as novas concessões,
permissões e autorizações serão regidas pelos regulamentos, normas e regras atualmente em vigor, devendo, entretanto, os respectivos atos de outorga e de
expedição obedecer ao disposto nesta Lei;
III – as concessões, permissões e autorizações
lavradas anteriormente a esta Lei permanecerão válidas
nas condições e pelos prazos nelas prescritos;
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IV – com a aquiescência do interessado, poderá ser realizada a adaptação dos instrumentos de
concessão, permissão e autorização, referidos nos
incisos II e III, aos preceitos desta lei e da nova regulamentação;
V – a renovação ou prorrogação, quando prevista nos atos a que se refere o inciso III deste artigo,
somente poderá ser feita se tiver havido a adaptação
prevista no inciso IV.
Parágrafo único. A edição de atos normativos referentes ao serviço de televisão por assinatura deverá
ser precedida de consulta pública em que será ouvido
o Conselho de Comunicação Social.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados:
I – a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995;
II – o art. 212 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997.
Justiﬁcação
A convergência tecnológica aproxima os serviços de telecomunicações e permite que redes distintas possam ser utilizadas para a oferta de aplicações
semelhantes, se não idênticas. O progresso técnico
ocorrido nos últimos anos propicia a exploração de
serviços de voz, dados e provimento de conteúdo audiovisual em diversas plataformas. O novo paradigma
tecnológico, contudo, ainda convive com um modelo
de regulação que adota, em muitos casos, critérios
diferenciados de acordo com o meio utilizado, e não
segundo a natureza do serviço.
Essa realidade é especialmente visível no segmento de televisão por assinatura. Apesar de comporem um mesmo mercado relevante, os serviços de TV
a Cabo, de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) e de Distribuição de Sinais de Televisão
e Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) são regulados de maneira distinta. Sobressai, nesse contexto, a
disciplina especial conferida ao serviço de TV a cabo,
expressamente ressalvada no art. 212 da Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, que disciplina os demais serviços de telecomunicações, inclusive de televisão por
assinatura.
Em razão do caráter especial de seu regramento,
a oferta de TV a cabo sujeita-se a uma série de restrições. A entrada de novos prestadores depende da
abertura de processo licitatório por parte da Anatel,
vez que o serviço é prestado mediante concessão.
Ademais, não são aceitas empresas controladas por
investidores estrangeiros. De um lado, essas restrições
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limitam a expansão da cobertura do serviço, cujas redes podem ser utilizadas para outras aplicações, como
serviços de voz e de acesso a redes digitais de informação. De outro, diﬁcultam a captação de recursos pelas
operadoras do serviço, o que as impede de competir
em igualdade de condições não apenas no segmento
de televisão por assinatura, mas também nas demais
aplicações que suas redes comportam.
Não obstante, a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que regulamenta o serviço de TV a cabo, contemplou relevantes preocupações de interesse público
que não foram estendidas aos demais serviços de televisão por assinatura. Nesse sentido, deve-se prestar
especial homenagem ao instituto dos canais básicos
de utilização gratuita, de transmissão obrigatória. Por
meio deles, o assinante tem acesso a diversas emissoras públicas, como as dos Poderes Legislativo e Judiciário, e ainda à programação das concessionárias
locais de televisão. A Lei também consagra inovador
sistema de colaboração entre os Poderes Executivo e
Legislativo ao prever que a edição de atos regulamentares concernentes à TV a cabo deverá ser precedida
de parecer do Conselho de Comunicação Social, órgão
auxiliar do Congresso Nacional.
Diante do exposto, mostra-se pertinente uniﬁcar o
regime jurídico das diversas modalidades de serviços
de televisão por assinatura no âmbito da disciplina geral
aplicável aos demais serviços de telecomunicações,
ao tempo em que são mantidas e mesmo ampliadas,
na medida do possível, as conquistas sociais asseguradas na atual Lei do Cabo. Nesse mister, o presente
projeto pretende-se norma especial que tem, na Lei nº
9.472, de 1997, referência expressa de norma geral.
Ao tempo em que remete àquela Lei os aspectos regulatórios do serviço de televisão por assinatura, cuida de estabelecer a obrigatoriedade de transmissão
de determinados canais e a participação do Conselho
de Comunicação Social na edição de atos normativos
sobre a matéria.
No atual estágio de evolução tecnológica, não se
mostra mais viável um modelo de regulação de serviços
de telecomunicações baseado no tipo de rede utilizada para sua prestação. Ao contrário, a tendência é a
regulação por serviços, quando não a regulação convergente. Nesse sentido, este projeto tem a pretensão
de trazer ao quadro regulatório das telecomunicações
atualização ansiosamente aguardada.
Por essas razões, submetemos a proposição ao
exame de nossos pares, certos de sua aprovação e
possível aperfeiçoamento.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
....................................................................................
TÍTULO VI
Das Contratações
Art. 54. A contratação de obras e serviços de
engenharia civil está sujeita ao procedimento das licitações previsto em lei geral para a Administração
Pública.
Parágrafo único. Para os casos não previstos no
caput, a Agência poderá utilizar procedimentos próprios de contratação, nas modalidades de consultas
e pregão.
Art. 55. A consulta e o pregão serão disciplinados
pela Agência, observadas as disposições desta lei e,
especialmente:
I – a ﬁnalidade do procedimento licitatório é,
por meio de disputa justa entre interessados, obter
um contrato econômico, satisfatório e seguro para a
Agência;
II – o instrumento convocatório indetiﬁcará o objeto
do certame, circunscreverá o universo de proponentes,
estabelecerá critérios para aceitação e julgamento de
propostas, regulará o procedimento, indicará as sanções aplicáveis e ﬁxará as cláusulas do contrato;
III – o objeto será determinado de forma precisa, suﬁciente e clara, sem especiﬁcações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
a competição;
IV – a qualiﬁcação, exigida indistintamente dos
proponentes, deverá ser compatível e proporcional ao
objeto, visando à garantia do cumprimento das futuras
obrigações;
V – como condição de aceitação da proposta, o
interessado declarará estar em situação regular perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social,
fornecendo seus códigos de inscrição, exigida a comprovação como condição indispensável à assinatura
do contrato;
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VI – o julgamento observará os princípios de
vinculação ao instrumento convocatório, comparação
objetiva e justo preço, sendo o empate resolvido por
sorteio;
VII – as regras procedimentais asseguração adequada divulgação do instrumento convocatório, prazos
razoáveis para o preparo de propostas, os direitos ao
contraditório e ao recurso, bem como a transparência
e ﬁscalização;
VIII – a habilitação e o julgamento das propostas
poderão ser decididos em uma única fase, podendo a
habilitação, no caso de pregão, ser veriﬁcada apenas
em relação ao licitante vencedor;
IX – quando o vencedor não celebrar o contrato,
serão chamados os demais participantes na ordem
de classiﬁcação;
X – somente serão aceitos certiﬁcados de registro
cadastral expedidos pela Agência, que terão validade
por dois anos, devendo o cadastro estar sempre aberto
a inscrição dos interessados.
Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e
serviços comuns poderá ser feita em licitação na modalidade de pregão, restrita aos previamente cadastrados, que serão chamados a formular lances em
sessão pública.
Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva,
a Comissão examinará a melhor oferta quanto ao objeto, forma e valor.
Art. 57. Nas seguintes hipóteses, o pregão será
aberto a quaisquer interessados, independentemente de cadastramento, veriﬁcando-se a um só tempo,
após a etapa competitiva, a qualiﬁcação subjetiva e a
aceitabilidade da proposta:
I – para a contratação de bens e serviços comuns
de alto valor, na forma do regulamento;
II – quando o número de cadastrados na classe
for inferior a cinco;
III – para o registro de preços, que terá validade
por até dois anos;
IV – quando o Conselho Diretor assim o decidir.
Art. 58. A licitação na modalidade de consulta tem
objeto o fornecimento de bens e serviços não compreendidos nos arts. 56 e 57.
Parágrafo único. A decisão ponderará o custo e
o benefício de cada proposta, considerando a qualiﬁcação do proponente.
Art. 59. A Agência poderá utilizar, mediante contrato, técnicos ou empresas especializadas, inclusive
consultores independentes e auditores externos, para
executar atividades de sua competência, vedada a contratação para as atividades de ﬁscalização, salvo para
as correspondentes atividades de apoio.
....................................................................................
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Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive quanto aos atos, condições e procedimentos de outorga,
continuará regido pela Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, ﬁcando transferidas à Agência as competências
atribuídas pela referida lei ao Poder Executivo.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
Furto
Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
....................................................................................
§ 3º – Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica
ou qualquer outra que tenha valor econômico.
....................................................................................
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sabre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para regulamentar a implantação
de equipamentos urbanos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 5° da Lei n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 5° ............................................... ...
Parágrafo único. Consideram-se urbanos
os equipamentos públicos do abastecimento
de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, drenagem de águas pluviais, iluminação
pública, rede de telecomunicações e gás canalizado. (NR)”
Art. 2° A Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
passa vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 53-B. As prestadoras de serviços
públicos terão direito à utilização compartilhada
das áreas destinadas a equipamentos urbanos,
atendidas as normas técnicas pertinentes, de
forma não discriminatória e a condições justas
e razoáveis.
§ 1° A implantação de equipamento urbano far-se-á exclusivamente nas áreas desti-
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nadas a essa ﬁnalidade, mediante a instituição
de servidão, que será considerada um bem
reversível, caso a prestadora seja concessionária de serviço público.
§ 2° A Prefeitura manterá cadastro georreferenciado das redes de infraestrutura instaladas no território municipal, que ﬁcará disponível
para consulta do público em geral. (NR)”
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O uso do solo urbano por parte das prestadoras
de serviços públicos tem ocorrido na ausência de uma
legislação especíﬁca. Essa situação é fonte de inúmeros
conﬂitos, que comprometem tanto o urbanismo municipal quanto a adequada prestação dos serviços.
A instalação de redes à margem de um adequado ordenamento territorial contribui para a ocupação
irregular do solo urbano e coloca em risco os investimentos realizados, uma vez que estes permanecem
sujeitos a multa, embargo ou demolição por parte do
Poder Público municipal.
A presente proposição visa equacionar esse problema, mediante a inserção do um novo artigo na lei
de parcelamento do solo urbano, do tal modo a vincular a instalação dessas infraestruturas aos terrenos
destinados a equipamentos urbanos, cuja existência
já é exigida, desde 1979, em todos os loteamentos
urbanos.
Assegura-se às empresas prestadoras dos serviços públicos o direito do utilizar esses terrenos, segundo condições justas e razoáveis, mas respeitado o
princípio da não discriminação, uma vez que uma ou
mais empresas farão uso do mesmo terreno.
Devido à natureza necessariamente compartilhada desse uso, exige-se o atendimento a normas
técnicas, que deverão padronizar sua ocupação, de
tal modo a evitar possíveis interferências de um serviço sobre o outro e a garantir adequadas condições de
segurança para os trabalhadores e para os vizinhos
das instalações.
O regime jurídico adotado é o da servidão, que
poderá ser instituída por acordo entre as partes ou por
imposição do ente federativo titular do serviço. Por se
tratar do um direito real, a servidão integra o patrimônio da empresa concessionária na condição do bem
reversível, uma vez que está indissoluvelmente vinculada à prestação do serviço público.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N° 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo
Urbano e dá outras Providências.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Requisitos Urbanísticos para loteamento
....................................................................................
Art. 5° O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa non aediﬁcandi destinada a equipamentos
urbanos.
Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos do abastecimento de água, serviços
de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais,
rede telefônica e gás canalizado.
....................................................................................
CAPÍTULO X
Disposições Finais
Art. 53. Todas as alterações do uso do solo rural
para ﬁns urbanos dependerão de prévia audiência do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA, do órgão Metropolitano, se houver, onde
se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura
Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso,
segundo as exigências da legislação pertinente.
....................................................................................
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2009
Altera o art. 12 da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, para estabelecer a necessidade do outorga de direito do uso de
recursos hídricos para a lavra de fontes de
água mineral, termal, gasosa, potável de
mesa ou destinada a ﬁns balneários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro do 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes
dispositivos:
“Art. 12 ............................................. ....
............................................ ..................
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VI – lavra de fontes de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a
ﬁns balneários.
............................................ ..................
§ 3° A outorga prevista no inciso VI deste
artigo não exclui outras exigências previstas
na legislação setorial especíﬁca. (NR)”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Submetemos a apreciação de nossos Pares esta
proposição legislativa, que tem por objeto estabelecer
a necessidade de outorga de direito de uso de recursos hídricos para a lavra de fontes de água mineral,
termal, gasosa, potável do mesa ou destinada a ﬁns
balneários, na forma estabelecida na Lei nº 9.433, de
8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional do
Gerenciamento de Recursos Hídricos, entre outras
providências.
A matéria é resultado dos trabalhos da Subcomissão Temporária do Marcos Regulatórios, criada no
âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Em audiência pública sobre o setor de
recursos hídricos, realizada em 4 do junho do 2007, os
convidados indicaram a necessidade de se estender
o regime de outorga também aos aproveitamentos de
águas minerais.
A disciplina especíﬁca para o aproveitamento
dessas reservas está prevista no Código de Minas
(Decreto-Lei n° 227, de 28 do fevereiro de 1967) e no
ainda mais antigo Código de Águas Minerais (DecretoLei nº 7.841, de 8 de agosto do 1945). Pretende-se,
com o projeto de lei que ora apresentamos, preencher
uma lacuna deixada pelo legislador quando da edição
da Lei nº 9.433, de 1997.
Tal exigência está em sintonia com os fundamentos da legislação de recursos hídricos que determina
ser a água um bem do domínio público e a reconhece
como um recurso natural limitado e dotado do valor
econômico. Não ﬁcam, no entanto, excluídas as tradicionais exigências previstas na legislação setorial
especíﬁca.
Contamos com o apoio dos nossos Pares para
a aprovação deste projeto de lei, que, em nosso entendimento, constitui importante iniciativa do Senado
Federal, no sentido de promover ações de conservação
da disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade
adequadas para as presentes e futuras gerações.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de
13 de março de 1990, que modiﬁcou a Lei
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
....................................................................................
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
I – derivação ou captação de parcela da água
existente em um corpo de água para consumo ﬁnal,
inclusive abastecimento público, ou insumo do processo produtivo;
II – extração de água de aquífero subterrâneo para
consumo ﬁnal ou insumo de processo produtivo;
III – lançamento em corpo de água de esgotos
e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou
não, com o ﬁm de sua diluição, transporte ou disposição ﬁnal;
IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V – outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo
de água.
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público,
conforme deﬁnido em regulamento:
I – o uso de recursos hídricos para a satisfação
das necessidades de pequenos núcleos populacionais,
distribuídos no meio rural;
II – as derivações, captações e lançamentos considerados insigniﬁcantes;
III – as acumulações de volumes de água consideradas insigniﬁcantes.
§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para ﬁns de geração do energia elétrica estará
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do
art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação
setorial especíﬁca.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura; e à do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2009
Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, com vistas a, nos novos contratos
de concessão ferroviária, instituir o direito
de passagem nas diferentes malhas concedidas e autorizar a utilização de fatores
de produtividade nas revisões tarifárias
periódicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 35 da Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, passa a vigorar com a inclusão do seguinte
parágrafo:
“Art. 35...... ...................... ......................
.......................... ....................................
XIX – condições para o exercício do direito de passagem de composições de outras
concessionárias.
..................................................... (NR)”
Art. 2º A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
passa a vigorar com a inclusão do seguinte art. 35-A:
“Art. 35-A. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições de prestação dos serviços e das tarifas praticadas e
poderão ser:
I – periódicas, objetivando a distribuição
dos ganhos de produtividade com os usuários
e a reavaliação das condições de mercado;
II – extraordinárias, quando se veriﬁcar
a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômicoﬁnanceiro.
§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas deﬁnidas pela Agência, ouvidos os usuários
e os prestadores dos serviços.
§ 2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eﬁciência, inclusive
fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade
dos serviços.
§ 3º Os fatores de produtividade poderão ser deﬁnidos com base em indicadores de
outras empresas do setor.
§ 4º A entidade de regulação poderá
autorizar o prestador de serviços a repassar
aos usuários custos e encargos tributários não
previstos originalmente no contrato de concessão e por ele não administrados, nos termos
da legislação em vigor.”
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Art. 3º Revogue-se o § 1º do art. 35 da Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição decorre de recomendações
e conclusões formuladas na Subcomissão de Regulamentação dos Marcos Regulatórios, relativamente às
questões ligadas ao transporte ferroviário.
No projeto que ora apresentamos, buscamos garantir o direito de passagem e a utilização de mecanismos de price cap nas revisões tarifárias periódicas.
O direito de passagem é uma importante garantia para alavancar o desenvolvimento do transporte
ferroviário em nosso País. Tal direito garantiria que as
composições de determinado concessionário possam
utilizar a malha ferroviária de um outro concessionário, sob condições onerosas e em intervalos de tempo
especíﬁcos e previamente conhecidos.
Na situação atual, a falta de tal direito é uma barreira à movimentação de bens dentro do Brasil, pois
cada vez que uma carga passa de uma malha para
outra, o concessionário pode exigir que ela seja descarregada e recarregada em suas próprias composições
(operação que se chama “transbordo”).
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Assim, é com vistas a garantir que tal direito seja
estipulado nos próximos contratos de concessão ferroviária, que estamos propondo a inclusão de um novo
parágrafo no art. 35 da Lei nº 10.233, do 2001.
Com relação aos mecanismos de price cap, utilizado primeiramente nas concessões efetuadas no
Reino Unido, o objetivo ﬁnal é o estímulo à melhoria
operacional contínua. Ao estabelecer apenas o teto do
preço a ser cobrado, há incentivo para o concessionário reduzir seus custos, de forma a aumentar os lucros.
Posteriormente, ocorre a distribuição dos ganhos de
produtividade por meio de redução das tarifas.
A forma encontrada para atingir esse objetivo foi
a de incluir novo artigo à mencionada Lei nº 10.233,
de 2001, estabelecendo os princípios que norteiam tal
modalidade de revisão tarifária. Esse artigo é bastante
semelhante ao que já se encontra na recente Lei do
Saneamento, aprovada em 2007. Realizamos apenas
pequenas alterações, com vistas a adaptá-lo às peculiaridades do setor ferroviário.
Assim posto, esperamos contar com o voto dos
nobres colegas, ante da importância das medidas
propostas.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N° 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 35. O contrato de concessão deverá reﬂetir
ﬁelmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais as relativas a:
I – deﬁnições do objeto da concessão;
II – prazo de vigência da concessão e condições
para sua prorrogação;
III – modo, forma e condições de exploração da
infraestrutura e da prestação dos serviços, inclusive
quanto à segurança das populações e à preservação
do meio ambiente;
IV – deveres relativos à exploração da infraestrutura e prestação dos serviços, incluindo os programas
de trabalho, o volume dos investimentos e os cronogramas de execução;
V – obrigações dos concessionários quanto às
participações governamentais e ao valor devido pela
outorga, se for o caso;
VI – garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive
quanto à realização dos investimentos ajustados;
VII – tarifas;
VIII – critérios para reajuste e revisão das tarifas;
IX – receitas complementares ou acessórias e
receitas provenientes de projetos associados;
X – direitos, garantias e obrigações dos usuários,
da Agência e do concessionário;
XI – critérios para reversibilidade de ativos;
XII – procedimentos e responsabilidades relativos à
declaração de utilidade pública, para ﬁns de desapropriação
ou instituição de servidão, de bens imóveis necessários a
prestação do serviço ou execução de obra pública;
XIII – procedimentos para acompanhamento e
ﬁscalização das atividades concedidas e para auditoria do contrato;
XIV – obrigatoriedade de o concessionário fornecer à Agência relatórios, dados e informações relativas
às atividades desenvolvidas;
XV – procedimentos relacionados com a transferência da titularidade do contrato, conforme disposto
no art. 30;
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XVI – regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive
a conciliação e a arbitragem;
XVII – sanções de advertência, multa e suspensão
da vigência do contrato e regras para sua aplicação,
em função da natureza, da gravidade e da reincidência da infração;
XVIII – casos de rescisão, caducidade, cassação,
anulação e extinção do contrato, de intervenção ou encampação, e casos de declaração de inidoneidade.
§ 1º Os critérios para revisão das tarifas a que se
refere o inciso VIII do caput deverão considerar:
a) os aspectos relativos à redução ou desconto
de tarifas;
b) a transferência aos usuários de perdas ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem
custos e receitas e que não dependam do desempenho
e da responsabilidade do concessionário.
§ 2º A sanção de multa a que se refere o inciso
XVII do caput poderá ser aplicada isoladamente ou
em conjunto com outras sanções e terá valores estabelecidos em regulamento aprovado pela Diretoria da
Agência, obedecidos os limites previstos em legislação especíﬁca.
§ 3º A ocorrência de infração grave que implicar
sanção prevista no inciso XVIII do caput será apurada em
processo regular, instaurado na forma do regulamento,
garantindo-se a prévia e ampla defesa ao interessado.
§ 4º O contrato será publicado por extrato, no Diário
Oﬁcial da União, como condição de sua eﬁcácia.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura; e à de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 186, DE 2009
Altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências,
para revogar a exigência de que 20% dos militares em exercício na Agência retornem ao
Comando da Aeronáutica a cada ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 22 da Lei n°
11.182, de 27 de setembro de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 22. ............................. ...................
Parágrafo único. As gratiﬁcações a que
se refere o caput deste artigo serão pagas
àqueles militares designados pela Diretoria
da Anac para o exercício das atribuições dos
cargos de Gerência Executiva, de Assessoria,
de Assistência e Cargos Comissionados Técnicos da estrutura da Anac. (NR)”
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Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revoga-se o § 1° do art. 46 da Lei n°
11.182, de 27 de setembro de 2005.
Justiﬁcação
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi
criada no ﬁnal de 2005, para substituir o antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) na função de regular
e ﬁscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária.
Trata-se de uma tarefa da maior complexidade
e responsabilidade, de que depende a segurança e
o conforto de um número de passageiros que só tem
crescido nos últimos anos.
A lei de criação da Anac aprovou um quadro de
pessoal satisfatório, que será gradualmente preenchido
por concursos públicos. Para que a transição fosse feita sem descontinuidade administrativa, determinou-se
o exercício na Agência aos militares que trabalhavam
no DAC, devendo seu retorno à Força Aérea ocorrer
em cinco anos, à razão de 20% ao ano.
A experiência tem demonstrado, entretanto, que
o prazo ﬁxado pela lei é muito curto. Nenhuma organi-
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zação é capaz de renovar todo seu quadro de pessoal
em apenas cinco anos.
No caso especíﬁco da aviação civil, a carência no
País de quadros civis formados torna inviável a rápida
substituição dos proﬁssionais militares à razão de 20% ao
ano. Além disso, é preciso que os novos servidores convivam com os antigos, a ﬁm de que as rotinas e o conhecimento adquirido ao longo do tempo não se percam.
A aplicação dessa regra pode comprometer gravemente o funcionamento da Anac, uma vez que esses
proﬁssionais são indispensáveis para a realização de
atividades críticas para a segurança aeronáutica.
A presente proposição tem, portanto, o objetivo singelo de revogar o § 1º do art. 46 da lei de criação da Anac,
que contém a referida regra. Seria temerário ﬁxar um novo
prazo, em uma área tão sensível como é a da aviação civil.
A substituição de militares por civis deve ser feita de forma
gradual, evitando-se qualquer tipo de pressa que possa
colocar em risco a segurança dos passageiros.
Contamos com o apoio dos ilustres pares para
a rápida aprovação desse projeto, que visa contribuir
para a segurança e a tranquilidade dos usuários do
transporte aéreo brasileiro.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 11.182, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005
Cria a Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 22. Ficam criadas as Gratiﬁcações de Exercício em Cargo de Conﬁança e de Representação
pelo Exercício de Função, privativas dos militares da
Aeronáutica a que se refere o art. 46 desta Lei, nos
quantitativos e valores previstos no Anexo II desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006)
Parágrafo único. As gratiﬁcações a que se refere o caput deste artigo serão pagas àqueles militares
designados pela Diretoria da Anac para o exercício
das atribuições dos cargos de Gerência Executiva,
de Assessoria, de Assistência e Cargos Comissionados Técnicos da estrutura da Anac e extinguir-se-ão
gradualmente na forma do § 1º do art. 46 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 11.292, de 2006)
....................................................................................
Art. 46. Os militares da Aeronáutica da ativa em
exercício nos órgãos do Comando da Aeronáutica correspondentes às atividades atribuídas à Anac passam
a ter exercício na Anac, na data de sua instalação, sendo considerados como em serviço de natureza militar.
(Redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006)
§ 1º Os militares da Aeronáutica a que se refere
o caput deste artigo deverão retornar àquela Força,
no prazo máximo de 60 (sessenta) meses, a contar
daquela data, à razão mínima de 20% (vinte por cento)
a cada 12 (doze) meses.
§ 2º O Comando da Aeronáutica poderá substituir,
a seu critério, os militares em exercício na Anac.
§ 3º Os militares de que trata este artigo somente poderão ser movimentados no interesse da Anac, a
expensas da Agência e com autorização do Comandante da Aeronáutica.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura; e à de Constituição, Justiça e Cidadania.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – OS projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Marco Maciel. Logo após, pela ordem de
inscrição, com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Srª
Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores,
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o instituto da medida provisória, como sabemos, tem
contribuído e muito para o engessamento da agenda
do Congresso Nacional, isto é, do bom funcionamento
das duas Casas, tanto do Senado Federal, quanto da
Câmara dos Deputados.
Esse instituto, com a aprovação da Emenda à
Constituição nº 32, reforçou, ainda mais, com o trancamento de pauta, a restrição ao bom funcionamento das nossas instituições. O trancamento da pauta,
além de já ser extremamente penalizante para as duas
Casas do Congresso Nacional, incorporou também
dispositivo que limita a apreciação dos vetos, posto
que eles passaram a trancar as sessões do Congresso Nacional.
Faço essa observação, Sr. Presidente, para dizer
que, cada vez mais, é necessário que se gere uma
consciência da necessidade de alterarmos esse instituto, que é de origem parlamentarista, adotado na Itália, como provvedimenti provvisori, incorporado depois
na Espanha, também parlamentarista, sob o nome de
decreto-lei, e que, a meu ver, está reduzindo, insisto, a
atividade legiferante das duas Casas, como do próprio
funcionamento do Congresso Nacional.
Mas venho à tribuna para mencionar que estamos prestes a apreciar no Senado Federal, o Projeto
de Lei de Conversão nº 5, de 2009, proveniente da
MPV nº 452, de 2008, a qual dá nova redação à Lei nº
11.887, de 24 de dezembro de 2008, que cria o Fundo
Soberano do Brasil (FSB), e à Lei nº 11.314, de 3 de
julho de 2006, que autoriza o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte (Dnit) a executar obras
nas rodovias transferidas a entes da Federação, além
de outras providências.
Gostaria de pedir a atenção dos ilustres colegas
para que se examine com muita atenção essa MP que
será votada, talvez, numa das próximas sessões do
Senado Federal.
A meu ver, não estão caracterizados na referida
MP os pressupostos de urgência e relevância. Isso já
acontece rotineiramente aqui, porque nem sempre o
Poder Executivo observa os pressupostos constitucionais de urgência e relevância.
Essa medida provisória incorporou na Câmara dos
Deputados dispositivo claramente na contramão dos
interesses da preservação ambiental de nosso País.
E o que me parece grave é que a alteração foi
feita sem prévia consulta ao Ministério do Meio Ambiente, isto é, sem que se ouvissem as autoridades
incubidas de zelar pela nossa diversidade climática, e
sem estar também atento à necessidade de garantir o
bom desenvolvimento do País, sem prejuízo, portanto,
do respeito à legislação ambiental em vigor.
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O meu partido, juntamente com o PSDB e outros
partidos, na Câmara dos Deputados, se opuseram a
essa mudança. Trata-se de um adendo. O art. 3º do
PLV em foco inclui novos parágrafos (do 5º ao 9º) no
art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
“dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), seus ﬁns e mecanismos de formulação e
aplicação”, tornando – isso que acho grave – menos
rígidas as normas para o licenciamento ambiental de
obras em rodovias já existentes.
Esse adendo não tem qualquer relação com
a medida provisória citada e a Lei nº 6.938/1981, a
que acabo de me referir, estabelece que cabe, primeiramente, ao órgão estadual de meio ambiente
conceder o licenciamento ambiental para tais obras
e, supletivamente, ao Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis),
salvo se os possíveis impactos ambientais apresentarem potencialmente extensão regional ou nacional
signiﬁcativa.
Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko,
quero dizer ainda que, se a medida provisória a que
aludo já merecia reparos por parte da Câmara e
do Senado Federal por não atender as exigências
constitucionais, ao incorporar esse dispositivo a que
já ﬁz referência, vai permitir que não se observem
adequadamente as exigências de preservação de
nossa qualidade de vida, ou seja, adotando medidas
que busquem resguardar os biomas existentes em
nosso País de uma grande e diversiﬁcada riqueza
no campo da ecologia.
Sem querer me alongar, vou fazer apenas uma
breve leitura de manifestação do Líder da Minoria na
Câmara dos Deputados, o Deputado André de Paula,
da Bancada do Democratas de Pernambuco.
Em análise bem fundamentada, com a qual estou
plenamente de acordo, o Deputado André de Paula
chamou a atenção de seus Pares para o fato de que:
“A matéria objeto do art. 3º do projeto de conversão da
Medida Provisória nº 452/2008, que dispensa de prévio estudo de impacto ambiental as obras em rodovias
federais existentes e incluídas no Plano Nacional de
Viação, PNV, não guarda, como foi dito aqui – na Câmara dos Deputados –, nenhuma pertinência temática
com a matéria objeto principal da Medida Provisória,
qual seja, a dotação de recursos para o Fundo Soberano do Brasil. Tal ausência de pertinência temática,
assim como a forma repentina e imprevista como foi
proposta a inclusão do citado art. 3º, impediu que a
matéria dele fosse objeto de discussão com a profundidade necessária, quer na Câmara dos Deputados
quer no próprio Senado Federal. Aliás, o próprio Ministro do Meio Ambiente diz ter sido tomado de sur-
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presa, revelando, portanto, desconhecer a alteração
feita e, mais do que isso, demonstrando que a matéria
foi colocada na referida MP sem prévia consulta aos
órgãos ambientais”.
Encerro, portanto, minhas palavras, Srª Senadora
Serys Slhessarenko, demonstrando a nossa surpresa
com a alteração feita na medida provisória e esperando
que, ao apreciar a referida medida provisória, o Senado Federal esteja atendo à mudança feita na Câmara
para que possamos continuar a preservar a nossa rica
diversidade ambiental, tão importante para o Brasil e
seu desenvolvimento.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador João
Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, quero registrar aqui, Srª Presidente, que estou apresentando
um requerimento de voto de pesar pela perda, neste
domingo, de um ﬁlho de Parintins, no Amazonas, um
artista renomado da festa folclórica do boi-bumbá de
Parintins, que é o Josué Matos Rojas.
O Josué é uma pessoa extremamente conhecida
pela sua participação no folclore, conhecido por ser um
artista muito dedicado. Foi vítima de um brutal assassinato na madrugada deste domingo passado. Espero
que o voto de pesar chegue até os seus familiares, ao
seu irmão Carlos Rojas e a Vitória Matos Rojas.
Parintins, que é uma cidade importante do meu
Estado do Amazonas, está de luto pela perda de uma
pessoa tão humana, uma pessoa conhecida pela sua
participação no folclore e um jovem de 37 anos.
Lamento profundamente e me associo à tristeza
e à dor da família, dos irmãos, pela perda tão brutal
e repentina do Josué, lá em Parintins, no amanhecer
de domingo.
Srª Presidente Serys, V. Exª é da Amazônia, de
Mato Grosso, todos nós da Amazônia estamos acompanhando esta grande cheia dos rios no meu Estado
e a angústia das famílias, das crianças, da juventude,
dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras rurais, por
conta dessa cheia que está se constituindo, segundo
a CPRM, em uma cheia histórica.
Lá, na nossa região, no Amazonas, a maior cheia
foi a de 1953. Em Manaus, a capital do Estado, no
porto construído no início do século XX, tem o registro de todas as cheias. É um grande painel que marca
as cheias do rio Negro, e a de 1953 é considerada a
maior cheia do nosso Estado. Ela causou prejuízos, e
está na cultura, no imaginário da nossa população, até
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hoje a grande cheia de 1953. E a cheia atual, segundo
dados da CPRM, é considerada uma das principais e
talvez até supere a grande cheia de 1953.
Recebi um documento das Associações dos Produtores Rurais de Parintins. Tenho conversado com os
prefeitos do interior do Amazonas. Acabei de conversar
com o Prefeito de Amaturá, João Braga. Conversei com
o Prefeito Antonio Peixoto, de Itacoatiara. Conversei
com o Prefeito Nato, de São Paulo de Olivença, no dia
de hoje. Na quinta-feira, conversei com o Prefeito de
Parintins, Bi Garcia. Conversei hoje pela manhã com
o Secretário de Educação do Estado do Amazonas,
Professor Gedeão, que me fez um relato das escolas.
Algumas escolas já fecharam, não porque a água tivesse inundado as escolas, mas por precaução. Crianças
e jovens já se deslocam com diﬁculdade por conta da
tomada da água nas ruas de algumas cidades. No entorno da minha cidade de Parintins, ruas importantes
já se encontram inundadas.
Há uma mobilização da Associação Amazonense
de Municípios, cujo presidente é o Prefeito Jair Souto,
no sentido de mitigarmos os impactos dessa grande
cheia. Há uma mobilização dos prefeitos, do Governo,
do Estado.
Eu tenho aqui, num jornal de hoje, as providências
que o Secretário José Melo está encaminhando, principalmente na área da saúde, à Secretaria de Produção
Rural e à defesa civil do Estado, com a distribuição de
ranchos. São as medidas emergenciais.
Eu quero dizer que aqui, no Senado, no Congresso, nós temos uma reunião marcada com o Ministro
Geddel, quando, com certeza, nós haveremos de tirar
encaminhamentos para ajuda às famílias desses Municípios. E são muitos os Municípios que estão com
as águas inundando ruas. A área rural toda no Amazonas está submersa. As cidades de Boca do Acre
e também Pauini passam por diﬁculdades. Enﬁm, eu
espero que a sociedade civil também se mobilize no
sentido de prestar solidariedade às famílias que precisam não só de medicamentos, mas de roupas e da
atenção, do carinho, em uma hora de angústia, em
uma hora de muita dor.
Os Municípios de Itacoatiara, de Silves, de Itapiranga, de Urucará, de Barreirinha...a maioria das ruas
desse Município de Barreirinha está submersa.
E eu espero que, na reunião marcada com o Ministro Geddel, a gente possa tirar encaminhamentos em
que a solidariedade possa se materializar com ações
concretas às famílias que estão merecendo a atenção
do Estado e a mobilização do Governo do Estado, dos
prefeitos e da sociedade civil.
Eu quero dizer que os rios lá na nossa região,
a Amazônia, estão causando prejuízos não só mate-
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riais. O trauma de se perder uma casa é terrível. Por
mais simples que seja a casa, é a moradia da família. Então, nós precisamos, neste exato momento, dar
atenção especial aos trabalhadores, principalmente
às crianças.
A conversa que tive hoje com o Secretário de
Educação do meu Estado, Prof. Gedeão, deixou-me
mais tranquilo. É evidente que nós vamos ter que conviver com as cheias dos rios lá na Amazônia, Senador
José Agripino, que também passa por essa diﬁculdade no Rio Grande do Norte – eu tenho acompanhado pela mídia. Os rios no meu Estado vão continuar
enchendo, pois lá o processo é mais longo. No mês
de maio todo, os rios enchem ainda por conta do degelo nos Andes e das chuvas que estão castigando
o meu Estado.
Eu quero dizer que estou acompanhando essa
angústia e, na condição de coordenador da Bancada
do Amazonas, movimentando-me junto ao Governo
Federal, para que o socorro, para que a solidariedade, para que um gesto mais concreto se materialize
na ajuda a todas as famílias.
Pequenos, médios e grandes produtores estão
passando um momento de muita diﬁculdade. E eu sei
que essa questão não diz respeito apenas ao Estado
do Amazonas, mas aos Estados do Pará, Acre, Rondônia, irmãos nossos ali da região.
Estou acompanhando a situação no Piauí, em
regiões do Ceará, Rio Grande do Norte. Vejam como
é o nosso País. Os Senadores do Rio Grande do
Sul estão denunciando e prestando solidariedade
às populações pela seca naquele Estado. Então, em
uma ponta do Brasil há cheias, as grandes cheias;
em um outro extremo do Brasil, há seca, uma estiagem diferenciada. Para o que quero chamar à
atenção neste momento de dor, de aflição, de prejuízos materiais e também de prejuízo emocional
das pessoas? É que esta Casa, além da mobilização política para o atendimento dos medicamentos,
do alimento...
Eu vejo aqui no Senado, como há duas semanas, uma mobilização para se mexer no Código Florestal, que temos no Brasil desde a década de 30,
uma articulação no sentido de se reverem as áreas
de proteção, as APPs, como são conhecidas. Nessa
mobilização, os Presidentes das confederações estavam aqui, neste plenário. Na minha opinião, mexer
com o Código Florestal, sem a participação da ciência,
da pesquisa, não ajuda. A lição que quero tirar deste
momento de diﬁculdades, tanto no Sul como na minha
região, a Amazônia, é a de ouvirmos a ciência, a geologia, a biologia, a agronomia, para que possamos
tirar lições tanto para o presente como para o futuro
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do Brasil. Não podemos pensar em desenvolvimento
sem o componente ambiental. Na hora da dor, precisamos ter a tranquilidade de trabalharmos a questão
ambiental, no sentido de termos a responsabilidade de
zelarmos pela vida, pelo equilíbrio, não só nas nossas
regiões, mas no planeta Terra.
A Amazônia agora está mergulhada, inundada,
com tanta água, com as famílias passando por necessidade, porque falta habitação, a escola está inundada, a infraestrutura está prejudicada. É momento de
reﬂetirmos acerca do desenvolvimento que queremos,
do modelo que vamos deﬁnir, que estamos a deﬁnir.
É hora de ouvirmos a ciência, a pesquisa, os saberes
não só das academias, mas os saberes populares, os
conhecimentos populares.
Nós temos, Senadora Serys, a humildade de ouvirmos as organizações indígenas, os ribeirinhos da
Amazônia. Estamos vivendo um momento no Brasil,
no aspecto ambiental, muito difícil, e é preciso termos
a tranquilidade de tirarmos lições para a construção
de políticas públicas, principalmente na Amazônia, de
como ocupar a nossa região, como gerar uma dinâmica na Amazônia, a ﬁm de favorecer as pessoas, os
trabalhadores, principalmente os pobres que padecem
mais numa hora como essa.
Na quarta-feira, vamos realizar aqui uma vigília
em defesa da preservação da Amazônia que começa
a ganhar – eu estava olhando a mídia – a mídia, o noticiário, acerca dessa reﬂexão. Eu estarei aqui na reﬂexão, porque, evidentemente, nós temos de preservar
a Amazônia, mas nós temos de ter a capacidade de
saber como trabalhar a Amazônia, para atender aos
23, 25 milhões de pessoas que lá vivem.
Não dá para ter uma região como essa e não
se fazer nada. Mas temos de ter condição – e o Estado brasileiro precisa ter essa capacidade – de dizer
como vamos trabalhar a Amazônia com essa diversidade cultural e étnica que tem. Como trabalhar isso?
Como combinar a ciência na Amazônia no sentido de
aprofundarmos o conhecimento e trabalharmos uma
Amazônia que possa dar cidadania e dignidade a todos que vivem naquela região?
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, reiterando que, na quarta-feira, nós da Bancada do Amazonas – todos os Senadores e Deputados Federais
– teremos um encontro com o Ministro Geddel. Espero que o Ministério da Integração possa socorrer
com brevidade as famílias que hoje estão passando
por um momento tão difícil por conta das cheias dos
rios no meu Estado.
Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 215, III, c, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de votos de profundo pesar pelo falecimento do dramaturgo Augusto Boal, 78 anos, ocorrida no último 2
de maio, no Rio de Janeiro.
Solicito que esta deferência do Senado Federal
seja comunicada aos familiares do homenageado e a
Federação Nacional de Teatro – FUNARTE.
Justiﬁcação
Augusto Boal, 78 anos, foi um dos mais importantes dramaturgos brasileiros. Nascido no Rio de Janeiro,
em 16 de março de 1931, ganhou notoriedade com seu
o Teatro do Oprimido, que tem como proposta transformar o espectador em elemento ativo do espetáculo.
Segundo o próprio artista, esse conceito “ensinava as
pessoas a se inserirem na sociedade”. Ele também foi
um dos principais líderes do Teatro de Arena de São
Paulo, nos anos 60.
Formado em química pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1950, Augusto viajou
para Nova York para estudar teatro na Universidade
de Columbia. Quando voltou para o Brasil, passou a
integrar o Teatro de Arena de São Paulo, em companhia do diretor José Renato.
Na direção do espetáculo “Ratos e Homens”, de
John Steinbeck, Augusto Boal conquistou o prêmio de
diretor revelação pela Associação Paulista de Críticos
de Artes (APCA), em 1956. Foi nesse período que o
artista teve sua carreira consolidada.
Durante a ditadura, Boal dirigiu o “show” Opinião
com a participação de Zé Kéti, João do Vale e Nara
Leão, no Rio de Janeiro. O evento passou a inﬂuenciar a cena artística. Naquela época, Boal chegou a
ser preso e torturado. Ele foi para o exílio e retornou
ao País em 1984.
Boal também produziu obras intituladas como
“O Teatro do oprimido e Outras Políticas Poéticas”,
“Exercícios para Ator e Não – Ator com Vontade de
Dizer Algo através do Teatro” e “Jogos para Atores e
Não-Atores”.
O dramaturgo e diretor de teatro ainda foi nomeado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura) como embaixador
mundial do Teatro em março deste ano.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009. – Senador João Pedro, PT/AM.
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REQUERIMENTO Nº 532, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 215, III, c, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de votos de profundo pesar pelo falecimento do
importante artista da festa do Boi Bumbá de Parintins, Josué Matos Rojas, assassinado ontem, 10 de
maio de 2009.
Solicito encaminhar o referido voto de pesar aos
pais do referido artista Senhor Carlos Leique Rojas e
Vitória Matos Rojas.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009. – Senador João Pedro, PT/AM.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos
de pesar solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senadora Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Eu estou com a palavra para falar ou só para encaminhar?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Não.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estou encaminhando à Mesa requerimento, de acordo com os arts.
218 e 221 do Regimento, pedindo inserção em Ata
de voto de profundo pesar pelo falecimento ocorrido
ontem, dia 10 de maio, coincidentemente no Dia das
Mães, da Srª Sivilda Magalhães Duarte, uma matriarca
de 99 anos, esposa do primeiro roraimense a ter sido
Governador do então Território Federal do Rio Branco e
também Prefeito da Capital de Boa Vista. Encaminho à
Mesa e espero que, no momento da discussão, possa
ter oportunidade de defender o requerimento.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Será encaminhado na forma regimental,
Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti.
Convido o Senador Mão Santa a assumir a Presidência, uma vez que vou usar da palavra para uma
comunicação inadiável.
Logo após, pela inscrição, terá a palavra o Senador Cristovam Buarque e, de imediato, pela Liderança,
o Senador José Agripino.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos para usar da palavra, para uma comunicação inadiável, a Senadora Serys Slhessarenko, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Mato Grosso.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Mais uma vez hoje, estamos usando da tribuna
para falar das nossas estradas em Mato Grosso, mais
especiﬁcamente da BR-158, que é a nossa estrada
federal de Mato Grosso na região do Araguaia.
Desde que assumi meu mandato, tenho desenvolvido um esforço enorme, Srs. Senadores, quase que um
esforço diário no sentido de garantir que o meu Estado
de Mato Grosso e a valorosa população que lá vive
e trabalha tenha à sua disposição uma infraestrutura
mais condizente com as suas necessidades.
Por diversas vezes, estive nesta tribuna para
falar da infraestrutura de transporte, para reclamar,
para reivindicar, e hoje volto a tratar deste assunto,
mas com a satisfação de quem vê que sua luta vem
produzindo resultados.
Nesses últimos dias, a alegria tem sido muito
expressiva em toda a região do Araguaia, porque a
perspectiva de conclusão do asfaltamento da BR-158
se fez mais concreta com a liberação, pelo Ibama e
também pela Fundação Nacional do Índio, da licença
de instalação da pavimentação do trecho daquela rodovia que vai do Posto da Mata, no Município de São
Félix do Araguaia, até a divisa do Estado do Pará, num
percurso total de 213 quilômetros.
Vejam Srªs e Srs. Senadores, que esses 213
quilômetros funcionam como uma espécie de represa que vem retardando o desenvolvimento de toda
aquela região.
Com a conclusão do asfalto, é evidente para
todo mundo que conhece cidades como São Félix,
Canarana, Confresa, Vila Rica, Ribeirão Cascalheira,
Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Querência que essas cidades vão passar por um verdadeiro
avivamento, vamos dizer assim. Aquele progresso que
vem se conquistando de forma mitigada, sofrida, suada vai se acelerar nas rotas dessa BR-158, quando
ela estiver completa, perfeita, integral. Primeiramente,
levamos energia à toda região e, agora, a conclusão
do asfalto.
A grande maioria das residências na área rural
de todas as regiões de Mato Grosso, mas em especial
a região aqui do Araguaia, já tem energia, com o Luz
para Todos, que já chegou ou está chegando. A telefonia celular já chegou ou está chegando.
Lá no nosso Município de Cocalinho, por onde
não passa a BR-158, o Sr. Prefeito de Cocalinho me
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ligou, há pouco, convidando-me para a inauguração
da telefonia celular naquele Município.
Quando a Anatel fez a licitação, em dezembro
de 2007, todos diziam que era impossível chegar a
telefonia celular a Cocalinho, porque havia problemas
de cabos, etc. Mas, enﬁm, depois de amanhã, a torre
estará aberta, falando para o Brasil e para o mundo
de Cocalinho.
A mesma coisa é o Luz para Todos, só citando o
nosso Município de Cocalinho, à beira do rio Araguaia:
era impossível porque tinha que tomar energia emprestada de Goiás, e era complicado. Agora, não. Chegou
o Luz para Todos, houve um prolongamento de linhão,
e chegou energia também no interior de Cocalinho, faltando poucas residências, algumas dezenas só para
terem energia. Só citei esse Município.
O 138 KV saiu de Querência indo até Vila Rica,
passando por 14 Municípios que só tinham energia,
não me canso de dizer, de motor a diesel, poluente,
faltando luz a toda hora, acabando a luz às duas horas da manhã, voltando no outro dia à noite. Acabou.
Agora, a região do Araguaia tem energia de linhão. E
isso foi uma luta nossa, ininterrupta, junto aos órgãos
competentes, desde a aprovação do projeto até a liberação dos recursos. Está pronto praticamente. Que
eu saiba, uma parte já foi inaugurada, e a outra está
aguardando a inauguração.
A nossa luta não foi em vão. Energia para o Araguaia, para a região urbana, para as cidades, através
do 138 KV. Estivemos juntos permanentemente e ﬁzemos a coisa acontecer.
Agora, a BR-158. Com a conclusão do asfalto da
158, como disse aqui, muitos são os Municípios da região do Araguaia que estarão interligados por asfalto.
A decisão desse asfaltamento vem garantir o interesse
de todos os moradores da região, mas – o que é importante, e deve ser aqui destacado – sem atropelar
a preservação dos direitos dos índios que hoje vivem
na reserva indígena Marãiwatsede, da etnia Xavante,
que terão seu território preservado. Há poucos dias falei com Dom Pedro Casaldáliga e comuniquei-lhe isso.
O Bispo Dom Pedro é um patrimônio histórico vivo da
sociedade brasileira e, especialmente, da população
do Araguaia. É uma pessoa que tem compromisso
político com a causa dos despossuídos. O sinônimo
desse compromisso, repito, chama-se Dom Pedro Casaldáliga, querido e muito amado por toda a região,
pelo País e fora do País. Comuniquei a ele que a BR158 não passaria na reserva indígena e estaria sob a
ﬁscalização tanto do IBAMA, quanto da FUNAI, como
de todos os cidadãos responsáveis de Mato Grosso.
A satisfação dele e do povo da reserva indígena Marãiwatsede, de etnia xavante, foi grande.
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As cidades e as estruturas de produção que se
ﬁxaram no Araguaia já são por demais expressivas
para justiﬁcar os investimentos e a atenção que o nosso
Governo, através do Ministério dos Transportes, vem
dando. São muitos os estudos que apontam aquela região como uma nova fronteira agrícola de Mato Grosso e do Brasil, já tendo se consolidado como um dos
polos mais importantes da produção de soja em nosso
Estado. A pecuária também é muito forte na região. A
produção sustentável da madeira se expande.
A ﬁxação de indústria que se mostra tímida até
mesmo na região de Barra do Garças, de onde parte a BR-158, certamente haverá de se expandir – de
Barra do Garças para lá com certeza – em benefício
de toda aquela gente, de todos aqueles pequenos,
médios e grandes produtores, à medida que o asfalto
for concluído e se estabelecer mais esse importante
corredor de exportação, no rumo do Porto de Santos, numa ponta e, noutra ponta, no rumo do Porto
de Paraopebas, no Pará. E falo aqui apenas de duas
vertentes, de duas opções, com a certeza de que o
asfalto concluído multiplicará os caminhos para o desenvolvimento por meio do Araguaia e em benefício
do Araguaia e de sua gente.
É muito recompensador para mim, que estou há
seis anos neste Senado, perceber que as lutas que
vamos desenvolvendo em favor de nosso povo vão se
tornando realidade na concretude de obras da magnitude e da grandeza da BR-158, em torno da qual já
mobilizamos tanto o nosso mandato. Tenho certeza de
estar contribuindo, desta forma, para que outra realidade se estabeleça no Vale do Araguaia, que alguns
ainda teimam em chamar de Vale dos Esquecidos –
eu diria que o Araguaia é hoje, Sr. Presidente, o vale
dos bem-lembrados.
Com a conclusão da BR-158 – são 400 quilômetros que ainda faltam –, tenho certeza de que teremos
um novo Mato Grosso, um novo Brasil, que se consolidarão a partir da deﬁnitiva integração da região CentroOeste com o norte do Brasil. O entrecruzamento de
modais permitirá que o escoamento da produção de
nossas lavouras se faça não só pela rodovia e pelos
portos situados ao norte, mas também pela ferrovia
Norte-Sul, que poderá mais facilmente ser alcançada
pelos caminhões.
E no retorno dessas viagens, certamente teremos o transporte de uma enormidade de produtos
que poderão chegar aos moradores dos Municípios de
Araguaia por preços mais em conta, devido à redução
do custo dos fretes.
A conclusão da BR-158 abrirá caminhos do Centro-Oeste não apenas para o Pará, mas também para
o Amazonas, possibilitando que os produtos da Zona
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Franca de Manaus cheguem a Mato Grosso, cheguem
a Tocantins, cheguem ao Mato Grosso do Sul e a todo
o Brasil de forma muito mais ágil e mais competitiva.
É o Brasil que se integra, que se fortalece, que se
prepara para superar todas as crises e se consolidar
efetivamente como uma das mais ricas e promissoras
nações do planeta.
Foi no início deste mandato de Senadora, ainda
no mês de junho de 2003, que realizamos um fórum
na cidade de Vila Rica, do qual participaram diversos
parlamentares de Mato Grosso, representantes do Dnit
e do Governo Estadual, inúmeros prefeitos da região
e representantes da igreja, de ONGs e da população
em geral. Naquele momento era imprescindível fazer
uma grande mobilização em busca de soluções para
o asfaltamento da BR-158.
A meu pedido, como coordenadora da Bancada
Federal na época, o Dnit destinou recursos de seu orçamento para terminar o projeto de engenharia e impacto
ambiental de aproximadamente 270 quilômetros (da
BR-242 até a divisa com o Pará), justamente o trecho
que agora será asfaltado. Vejam que já se passaram
mais de 6 anos, mas nunca desistimos nem deixamos
de acreditar.
A Bancada Federal, liderada por mim, fez emenda na Comissão Mista de Orçamento e assegurou a
inclusão da BR-158 no PPA 2004/2007, com valor de
R$187 milhões. Da mesma forma ocorreu sua inclusão
na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias –, porque
sem esses procedimentos era impossível fazer qualquer coisa. Todos queriam asfaltar a BR-158, mas se
esqueciam de inseri-la no PPA, na LDO e viabilizar
com recursos a realização do projeto.
Continuando minha luta, em uma das idas do
Presidente Lula a Mato Grosso solicitei diretamente a
ele que a BR-158 fosse colocada como obra prioritária
do Governo Federal e hoje a rodovia está inserida no
Projeto Piloto de Investimento (PPI) e no PAC, que é o
Plano de Aceleração do Crescimento, ou seja, é obra
estratégica do Governo Federal e não sofrerá contingenciamento. Repito, a BR-158 é uma obra do PAC e
tão logo seja concedida pelo Ibama e Funai a licença
de instalação, que está em seus últimos momentos, o
trecho de 213 quilômetros terá início, pois conta com
quase R$180 milhões no orçamento de 2009.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores e senhoras que nos ouvem, e especialmente a população
do Araguaia, Srs. Prefeitos, vereadores, e especialmente a sociedade da região, de modo geral, vibro muito
com a realização dessa obra e devo dizer que não me
satisfarei apenas com o anúncio desse acordo assinado entre o Dnit, o Ibama e a Funai para que a obra
possa avançar. Pretendo visitar essas três repartições
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e acompanhar muito de perto esse processo, aliás, no
Dnit já estive hoje com o Dr. Luiz Antônio Pagot, pretendo acompanhar de perto esse processo e contribuir,
naquilo que for possível, para que tudo aconteça com
a maior agilidade.
Tenho certeza de que a Presidência da República, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a nossa
Ministra Dilma Rousseff têm o maior interesse de que
a conclusão da obra da BR-158 ﬁque como uma das
marcas mais expressivas do seu Governo.
Tenho muito orgulho de dizer que meu mandato de
Senadora contribuiu para que esta história tenha ﬁnal
feliz e para que a consolidação dos eixos estruturantes
do progresso de Mato Grosso continue avançando.
Finalizo parabenizando o Diretor-Geral do Dnit,
Luiz Antônio Pagot, que apresenta bons resultados
de sua gestão e que já anunciou que o seguimento
de 97 quilômetros entre Ribeirão Cascalheira e Alô
Brasil estará totalmente pavimentado até o ﬁnal deste ano, na parte conveniada com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, no valor de
R$63 milhões. Sr. Presidente, esses 97 quilômetros
são parte da BR-158.
Parabéns Presidente Lula, parabéns Ministra Dilma Rousseff, parabéns Sr. Luiz Antônio Pagot! É assim
que se faz a infraestrutura de Mato Grosso crescer,
ampliar e viabilizar.
Realmente, o Estado que é o maior produtor de
soja, o maior produtor de algodão, o maior produtor
de carne bovina, o segundo maior produtor de frangos – em nosso Estado se mata hoje mais de 600
mil frangos por dia, Sr. Presidente, realmente é muito
produção – e também hoje um signiﬁcativo produtor
de biocombustível em várias regiões do Estado, precisa de infraestrutura, de rodovias, de hidrovias, de
ferrovias. A Ferronorte chegando de Alto Araguaia
a Rondonópolis e de Rondonópolis, com certeza, a
Cuiabá. A ferrovia Norte-Sul também aportando junto
a BR-163, nas proximidades de Lucas do Rio Verde,
Mutum e Sorriso, naquela região da 163, E também
por que não falarmos que os dutos estão chegando?
Sem duto, Mato Grosso, breve, breve, não terá condições de escoar toda a sua produção, em especial a
do biocombustível.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Acabamos de ouvir a Senadora Serys Slhessarenko
anunciando obras do Ministério do Transporte no seu
Estado.
Convidamos para falar como orador inscrito o
Senador Cristovam Buarque, terceiro orador inscrito.
Ele representa o PDT, o Distrito Federal, como Senador, e é Presidente da Comissão de Direitos Humanos.
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Sem dúvida, na história deste Senado, um dos nomes
que ﬁcaram ao lado de Pedro Calmon, João Calmon,
Darcy Ribeiro, é Cristovam Buarque, pelo amor que tem
e pela crença que tem na educação no nosso Brasil.
Chegou a pensar que na bandeira deveria ser escrito
“educação é ordem e progresso”.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– “Educação é progresso”.
Senador Mão Santa, obrigado por sua gentileza
de sempre.
Mas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todos os
dias, nós Senadores recebemos dezenas, em alguns
momentos, centenas, há momentos, milhares de emails. Tenho costume, Senador, de responder um a
um. Por isso, às vezes, atraso.
Ontem recebi um que me chamou muito a atenção. Foi de um uruguaio que se dizia uruguaio residente no Brasil, Sr. Raul Balestra. A pergunta dele é
de uma simplicidade que às vezes dá vontade de rir,
mas que me provocou.
Ele lembrava que o Presidente Chávez deu de
presente ao Presidente Obama o Livro As Veias Abertas da América Latina – saiu muito nos jornais. E ele
perguntava se eu daria esse mesmo livro para o Presidente Obama. É claro que eu não vou dar nenhum livro
ao Presidente Obama, mas eu acho que é uma boa
provocação pensar que livro sugeriria que o Presidente
Lula desse de presente ao Presidente Obama.
Eu não daria As Veias Abertas da América
Latina. Não porque não seja um livro importante; não
porque não seja um belo livro; não porque não seja um
livro que foi muito importante na formação de praticamente uma geração inteira de latino-americanos mais
jovens que eu. Eu não daria esse livro – supondo que
fosse dar um livro. Se fosse dar uma grande biblioteca,
incluiria As Veias Abertas, sem dúvida alguma. Mas
eu não colocaria esse livro como o livro, para formar
o Presidente Obama em relação ao que fazer pela
América Latina e os povos do mundo, porque eu creio
que As Veias Abertas da América Latina parte de
um viés antigo, um viés correto, mas um viés antigo,
Senador Agripino Maia: é o viés da exploração dos
países ricos sobre os países pobres, do ponto de vista
da economia e dos recursos naturais.
É verdade que houve, sim, uma sangria de cinco
séculos dos recursos naturais latino-americanos para
os países europeus, e também, no último século, para
os Estados Unidos.
Mas eu creio que o grande problema que nos manteve atrasados não foi esse. Nesse sentido, creio que
o autor do livro, o famoso Galeano, está equivocado.
Para mim, no lugar das veias abertas, o que diﬁculta o
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nosso continente estar bem são os neurônios tapados.
O que fez o atraso foi não termos tido, nesse período, por culpa nossa e por culpa também dos países
metropolitanos, como eram chamados, investimentos
que permitissem aos nossos países, hoje, ter um bom
desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico. Esse foi o
problema. Se tivessem levado todo o ouro da América
Latina, mas tivessem deixado a população com um alto
nível de educação; se hoje houvesse aqui os grandes
centros de geração de ciência e tecnologia, nós não
estaríamos em uma situação negativa.
O que diﬁcultou o desenvolvimento latino-americano – todos nós praticamente erramos, não apenas
o Galeano, ao observamos todo o processo de desenvolvimento na ótica da economia –, o que atrapalhou
entender a crise do desenvolvimento foi não percebermos (e era impossível perceber na verdade) que o
ﬁnal do século XX começaria a construir um novo tipo
de economia, não mais a economia da matéria-prima,
não mais mesmo a economia do produto industrial,
mecânico, mas a economia do produto conhecimento, do produto cientíﬁco e tecnológico. Hoje, o que dá
valor a qualquer dessas coisas que a gente compra,
como este microfone ou este relógio, não é mais a
quantidade de matéria-prima, não é mais a quantidade
de trabalho; o que dá valor é a quantidade de conhecimento, de inteligência que está aqui dentro, sob a
forma de chips, sob a forma de desenhos industriais.
Isso nós perdemos.
Eu não daria ao Presidente Obama As Veias
Abertas da América Latina, não porque não seja
um bom livro, não porque não seja um belo livro, até
porque o autor é um poeta também, mas porque não
permitiria ao Presidente Obama entender os verdadeiros empecilhos ao desenvolvimento no mundo de hoje.
É um livro que estudaria, que descreveria o passado
com razoável perfeição, mas não serve para orientar
o futuro. Se eu fosse escolher – e depois lhe darei o
aparte com o maior prazer – um ou dois ou três livros,
eu daria em primeiro lugar Pedagogia do Oprimido, de
Paulo Freire, não porque Galeano é uruguaio e o Paulo
Freire é pernambucano e brasileiro. Não tanto porque
a Pedagogia do Oprimido diz como fazer a revolução
do ponto de vista global deste País na educação, mas
porque traz a dimensão da educação para o centro do
problema do atraso, do subdesenvolvimento. Eu daria,
sim, um livro como Ecodesenvolvimento, de um polonês brasileiro – francês hoje – chamado Ignacy Sachs,
que põe que daqui para frente o desenvolvimento não
é uma questão apenas de produção material, mas de
produção material com equilíbrio ecológico.
Esses dois livros, a meu ver, dariam as duas
pernas que nos permitem caminhar para o desenvol-
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vimento futuro: a perna do conhecimento, que traz a
nova indústria; e a perna do meio ambiente, que traz
a conservação e a garantia para o futuro. A perna da
educação que assegura a mesma chance entre classes; a perna do meio ambiente que assegura a mesma
chance entre gerações.
Porém, eu daria mais um livro. Um livro para que
vejam que eu não estou com nenhuma deformação
ideológica pelo chamado lado da Esquerda. Eu daria um livro do George Soros, esse grande investidor,
esse grande ﬁnancista americano, que escreveu um
livro recentemente propondo o novo paradigma para
o mercado ﬁnanceiro.
Eu acho que esses três livros formariam um tripé
importante: o tripé da mesma chance entre classes e
da construção de uma sociedade do conhecimento;
da mesma chance entre gerações e da convivência
entre os seres humanos, a civilização, a economia
e a natureza; e o terceiro, que permitiria entender o
descompasso que temos entre o mercado ﬁnanceiro,
a economia e a sociedade. Obviamente, poderíamos
fazer uma longa lista de livros, mas presidente não tem
tempo de ler. Esses três livros permitiriam uma visão
nova para um presidente sair do apego, da prisão da
ótica apenas econômica do progresso, que impede
que se veja a realidade.
O livro As Veias Abertas – volto a insistir – é
marcante e bonito, mas é um livro que perdeu a sintonia com a realidade do futuro.
Eu também não daria nenhum livro de Marx para
Obama, não porque ele seja americano, não porque
ele tenha uma visão capitalista, mas porque também
são livros que ﬁcaram no passado. São livros perfeitos
para o seu momento, mas que não são mais perfeitos
para o presente e o futuro.
Creio que o principal, neste momento, seria convencer o Presidente dos Estados Unidos de que a chave
para abrir as portas a um desenvolvimento diferente,
justo entre as pessoas, equilibrado com a natureza,
se chama educação e ecologia. Uma chave para dois
problemas que são o centro do problema.
O que o Presidente Obama já provou é que é o
primeiro Presidente negro dos Estados Unidos, mas ele
ainda não provou que é o primeiro Presidente verde do
ponto de vista do meio ambiente; ele ainda não provou
que é o primeiro Presidente vermelho do ponto de vista
social; ele ainda não provou que é o primeiro Presidente branco do ponto de vista da paz; ele ainda não
provou que é o primeiro Presidente colorido do ponto
de vista do respeito à diversidade que deve constituir
a sociedade humana. E a chave de tudo isso, a chave
do verde, que é o meio ambiente; a chave do verme-
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lho, que é o social; a chave da adversidade, a chave
da paz está em uma revolução educacional.
O que eu gostaria de ver de um presidente americano de hoje era ele fazer como fez o Presidente Roosevelt, mas não na economia, com o Plano Marshall,
que permitiu a reconstrução da Europa do ponto de
vista material. O que eu gostaria de ver era um Plano
Marshall social pela educação. Um plano que, com algum investimento global neste mundo, permitisse erradicar o analfabetismo na África, inclusive no Brasil; que
permitisse garantir escola para todas as crianças deste
País e do Planeta; que permitisse que ninguém ﬁcasse
fora do Segundo Grau completo com qualidade.
E aqui faço um parêntese, Senador José Agripino. Diga-se o que se disser do anterior de Obama, o
Presidente Bush, mas uma coisa ele tentou: investir
em educação com um slogan de fazer inveja: nenhuma criança deixada para trás na América. Esse é um
slogan que, independentemente da antipatia ou do
que se tenha do Presidente Bush, eu recomendaria ao
Presidente Obama recuperar – não mais na ótica de
nenhuma criança deixada para trás na América, mas,
sim, nenhuma criança deixada para trás no Planeta,
nenhuma criança deixada para trás no mundo inteiro,
nenhuma criança deixada para trás na civilização, graças a um grande esforço mundial que eu imaginava
que o Presidente Lula poderia liderar. Aﬁnal de contas,
o Presidente Obama é de um país que não tem esse
problema tão seriamente.
O Presidente Lula é de um país que tem o mesmo
problema que a humanidade tem. Ele poderia ter liderado. Lamentavelmente, não tomou essa iniciativa. Até
tem tido posturas interessantes o Presidente Lula no
que se refere à defesa da economia e do livre mercado
nas reuniões do G-20. Mas a gente não o viu levar para
esses países a ideia central de que o problema não
está nas veias abertas, mas nos neurônios tapados; não
está no saqueio das riquezas materiais que a América
Latina teve – e todos os recursos foram praticamente
saqueados ao longo dos anos –, não está apenas na
violência étnica que Galeano denuncia tão bem.
O problema está que, nestes cinco séculos, enquanto se formava Harvard nos Estados Unidos, ainda no começo do século XVIII, esperamos aqui tanto
tempo para criar universidades. E mesmo países como
Guatemala, República Dominicana, Peru, que criaram
suas universidades cedo, ﬁzeram universidades para
uma pequena minoria da população, deixando a educação das massas abandonada. Esse foi o grande
saqueio invisível que o continente sofreu em grande
parte por culpa nossa, e não dos imperialistas. Este
foi o grande saqueio: tapar os cérebros, incinerar os
cérebros. Cinco séculos de incineração de cérebros
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caracterizam a história da América Latina; cinco séculos de incinerar cérebros, muito mais do que cinco
séculos de abrir as veias para sair o ouro, a prata, o
estanho, o ferro.
Tudo isso saiu, mas tudo isso teria sido corrigido
se nós tivéssemos investido, nestes cinco séculos, na
formação de uma massa cinzenta global do continente
capaz de dar o salto que o século XXI precisa.
Por isso, respondendo a essa provocação do Raul
Balestra, Raul Ernesto, eu quero dizer que o meu livro
para o Presidente Obama não seria As Veias Abertas,
com todo carinho e respeito ao livro As Veias Abertas.
Seriam livros atuais, que pusessem a educação, que
pusessem o meio ambiente e que não esquecessem
do imediato ﬁnanceiro.
Do imediato ﬁnanceiro tem nos Estados Unidos
um cidadão que soube ganhar seus bilhões e bilhões
de dólares, e que entende do mercado ﬁnanceiro, mas
com uma profunda preocupação social, que já investiu
mais de um bilhão em projetos de assistência social e
que tem uma proposta muito clara que ele radicaliza
ao ponto de dizer que é um novo paradigma para o
mercado ﬁnanceiro.
Do ponto de vista do meio ambiente, para não
citar centenas de autores que hoje poluem até as bibliotecas onde vamos, eu colocaria o Ecodesenvolvimento desse francês-polonês-brasileiro que é Ignacy
Sachs; e, do ponto de vista da educação, eu colocaria
Pedagogia do Oprimido, que é um livro ainda mais
de denúncia do que de proposta, mas que é um livro
capaz, Senador José Agripino, de trazer a ideia que
concluo com isso.
Hoje, a utopia, a justiça não está mais em tomar
o capital do capitalista e dar ao trabalhador nas mãos
do Estado. Isso fracassou. Essa utopia socialista não
deu certo. Hoje a utopia está em pegar o ﬁlho do trabalhador e colocar na escola do ﬁlho do capitalista.
Trabalhadores e patrões com seus ﬁlhos nas mesmas
escolas e, aí, vai-se ver qual é o mais talentoso, qual é
o mais persistente como no futebol. O ﬁlho do patrão
joga com bola tão redonda quanto o ﬁlho do trabalhador e é a persistência, é o talento que leva a saber se
chega lá em cima, na seleção, o ﬁlho do patrão ou se
chega lá em cima o ﬁlho do trabalhador.
Eles disputam igualmente quem é que vai chegar
na seleção, mas quem é que vai chegar nos grandes
centros de ciência e tecnologia, quem serão os grandes intelectuais? O ﬁlho do trabalhador não disputa nas
mesmas condições que o ﬁlho do patrão. A igualdade
na condição educacional, essa é a chave do futuro. O
ﬁm do bloqueio ao desenvolvimento intelectual do nosso povo, esse sim, deve ser a nossa luta. Na hora em
que conseguirmos libertar os neurônios, as veias serão
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tapadas. Agora, ﬁcar reclamando das veias abertas
sem demonstrar que a verdadeira revolução hoje não
está mais na economia, não está mais na derrubada
do capitalismo – isso eu acho que um dia vai acontecer
daqui a algumas décadas. Mas dizer que o verdadeiro
centro do processo de libertação está na educação de
qualidade igual para todos, na construção de grandes
universidades e de grandes centros de ciência e tecnologia, e transformar o nosso continente em uma região
capaz de disputar, em pé de igualdade, com todos os
países do mundo, a criação do conhecimento que vai
deﬁnir o futuro da humanidade.
Eu não vou dar livro nenhum ao Presidente Obama, porque eu não tenho a menor forma de chegar a
ele. Mas, quem sabe, o Presidente Lula não se anima
e um dia dê de presente alguns livros... Se o Presidente Lula quiser dar, eu sugiro estes: um deles, de Paulo
Freire, que não apenas foi pernambucano como ele,
mas foi até mesmo fundador do PT; o outro, é um dos
maiores empresários ﬁnancistas, chamado por muitos
de especulador, um homem do sistema, mas que tem
dado uma contribuição intelectual e uma contribuição
assistencial; e, ﬁnalmente, uma pessoa que tem dado
uma contribuição para entender a possibilidade do desenvolvimento combinado, casado, equilibrado entre
natureza e seres humanos. Estes seriam, meu caro
Raul, que me fez a pergunta, os livros que eu daria de
presente. Mas, como eu não vou dar de presente, é o
que eu sugiro ao Presidente Lula que um dia entregue
ao Presidente Obama.
Tenho certeza de que esses livros dariam uma
contribuição melhor – ainda que, talvez, não sejam tão
agradáveis de ler – do que esta maravilhosa obra-prima,
As Veias Abertas da América Latina, uma primorosa
obra, mas que não traz um mapa para o futuro.
Presidente, peço licença para ceder um tempo
para o aparte do Senador José Agripino, que muito
me honra.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Cristovam, V. Exª sempre usa a tribuna às segundas-feiras
e nos brinda com pronunciamentos maduros e de muito
boa qualidade, que provocam a nossa reﬂexão, reﬂexão
política, democrática, do melhor nível. Eu gostaria de
participar da sua reﬂexão dizendo o seguinte: em primeiro lugar, depois da queda do Muro de Berlim, depois
que a União Soviética acabou, que a Rússia aderiu ao
capitalismo, essa história de Esquerda e Direita ﬁcou
completamente descaracterizada. Ninguém tem o privilégio de ser mais social do que o outro porque um é
capitalista e outro é socialista. Se você tem políticas
voltadas para o cidadão num regime capitalista, você
está agindo do ponto de vista político corretamente. E
aí V. Exª entra no viés correto da simbologia de uma ati-

MAIO 2009

16466 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tude do Presidente Hugo Chávez. Outro dia, o Ministro
Celso Amorim conversava comigo, por telefone, sobre
a possibilidade do ingresso da Venezuela no Mercosul.
Ele dava seus pontos de vista e eu oferecia os meus
pontos de vista, nem sempre coincidentes. E eu dizia
a ele que, ultimamente, eu tinha visto uma coisa que
me tinha impressionado favoravelmente na postura do
Presidente Chávez, que tinha sido o cumprimento cordial que ele tinha dispensado ao Presidente Obama,
dizendo que queria ser amigo dele: I want to be your
friend. Aquilo signiﬁcava desarmamento de espírito.
Era positivo, era elegante, civilizado, moderno, era
um ﬁm à truculência, era aquilo que é recomendável
às relações pela via da civilidade e da esperteza, da
sabedoria. Isso veio acompanhado do gesto simbólico
da entrega do livro Veias Abertas da América Latina,
sobre o qual V. Exª se manifesta. Logo em seguida,
veio a minha decepção com a atitude que ele tomou,
recentemente, da desapropriação de empresas que
prestam serviços à PDVSA, que signiﬁca a economia
da Venezuela. Empresas prestadoras de serviços da
PDVSA foram quase que desapropriadas, passaram
a ser propriedades da PDVSA. Empresas que tinham
crédito de milhões de dólares com a PDVSA passaram
a ser propriedade da PDVSA, num gesto de truculência
criticado no plano internacional. Esse é um comentário
que faço a latere, porque eu queria era me manifestar
em absoluta consonância com o que V. Exª coloca no
que diz respeito ao futuro da humanidade. Quem é que
deu certo no mundo nos últimos vinte ou trinta anos?
A Coréia do Sul, por exemplo. Por conta de quê? Da
educação, da absoluta prioridade à educação. Quem
é que, na América Latina, mais deu certo ultimamente? Não é preciso fazer grande exercício de raciocínio.
Foi o Chile, que investiu maciçamente em educação.
O PIB do Chile equivale ao PIB da indústria de automóveis do Brasil, mas no Chile a população vive bem.
Por quê? Porque se educa, o governo dá prioridade
absoluta à educação. Quem mais está indo bem? A
Colômbia, porque lá a educação passou a ser prioridade. No Brasil, onde é que a economia vai bem? Nos
centros de excelência, em São Paulo. Quem foi que
inventou a universidade do Brasil? Foi Levi-Strauss,
que, de Minas Gerais, levou, criou a Universidade de
São Paulo, a USP. Mas nós não democratizamos a
educação e nem priorizamos a educação. Nós criamos
um belo Programa chamado Bolsa Família, que teria
como pressuposto o ﬁlho da família pobre estar sendo educada, mas esse não é o corolário fundamental
do programa. Muito melhor, Senador Cristovam, seria
investirmos maciçamente num programa de educação
integral, colocar as nossas crianças em escolas de tempo integral, onde o chamariz fosse a educação...
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(Interrupção do som.)
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – ...e o chamariz da comida, da merenda escolar, de educação
com livro didático, com merenda escolar. Aí estaríamos
preparando uma geração. Senador Cristovam, eu estou
convencidíssimo... Nesses tempos de crise, está-se
mostrando claramente que a riqueza muda de mão,
sai daqui vai para acolá, mas os talentos continuam
a valer. O melhor, dentro do contexto internacional,
o que vale é o que as pessoas têm na cabeça, que
carregam para onde forem – hoje mora nos Estados
Unidos, amanhã mora no Brasil, depois de amanhã
mora na Argentina. Se tem talento, se carrega talento,
se se estruturou do ponto de vista dos neurônios, vai
valer muito em qualquer circunstância, em qualquer
lugar. De modo que eu quero me congratular com V.
Exª pelo pronunciamento e dizer que eu não daria livro
nenhum, pois isso é uma simbologia para quem tem
coerência, e o Presidente Chávez, na minha opinião,
lamentavelmente, não tem coerência: ele dá uma no
cravo e outra na ferradura. O que é preciso é ter civilidade nas relações e eleger prioridades. Do ponto
de vista social, a grande prioridade do mundo está na
educação, na ciência e na tecnologia e – por que não
concordar com V. Exª? – no meio ambiente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço-lhe muito, Senador Agripino.
Sem querer entrar na semântica, só quero dizer
que continuo achando que é possível, sim, ter Esquerda e Direita. O que não podemos mais é dizer que a
Esquerda está certa e que a Direita está errada, ou
que a Direita está certa e que a Esquerda está errada
e nem que há pessoas de Esquerda e pessoas de Direita. São as posições que a gente defende. A gente
pode, mas não é necessariamente correto dizer que,
estando defendendo aquilo que for a favor do progresso, a gente considera, vamos dizer, de Esquerda. Aquilo que for a favor da educação, como V. Exª falou em
meio ambiente, se a gente esquecer o discurso, foi de
Esquerda. Mas isso aí é uma convenção. Como toda
linguagem, é uma convenção. O PAC do Presidente
Lula, a meu ver, é correto, mas não é de Esquerda. O
PAC é um programa conservador...
(Interrupção de som)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Pensei que o Senador Mão Santa estivesse censurando a minha crítica. O PAC eu acho correto – estamos
precisando desse investimento –, mas é conservador.
Não implica uma inﬂexão de rumo para o País. Agora,
um PAC para fazer uma revolução na educação, para
colocar toda criança, em alguns anos – porque não é
de repente –, na escola em horário integral, para fa-
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zer com que a escola dos ﬁlhos dos ricos seja igual
à escola dos ﬁlhos dos pobres seria revolucionário,
transformador. Aí posso chamar de Esquerda ou não.
Então, o conceito das palavras morreu. As palavras
a gente pode usar, como sempre, a gente pode convencionar entre nós. O fato é que, a meu ver, hoje, a
favor do progresso, temos de ter a ﬁrmeza da busca
de uma ecologia equilibrada e a ﬁrmeza da busca de
uma escola igualitária.
Se a gente ﬁzer isso, o resto se resolve. Se a
gente não ﬁzer isso, não adianta querer intervir na
economia, como se defendia antigamente. Não adianta querer controlar o mercado. Isso não vai adiantar
nada. Não adianta pensar que está na economia o
centro das grandes transformações: está na escola e
está na natureza.
Então, o Senador José Agripino disse bem: isso
de dar livro é apenas um simbolismo, que usei respondendo a pergunta de um internauta, que achei
extremamente positiva do ponto de vista de provocação, para reﬂetir, primeiro, que não é mais o passado
que está interessando, o saqueio que houve de fato,
e, segundo, que não foi isto, o saqueio das nossas
riquezas materiais, que nos deixou atrasados, mas o
impedimento no desenvolvimento das nossas riquezas
intelectuais. Mas ainda há tempo de consertar e não
precisamos de nenhum presidente de fora, basta um
Governo brasileiro desejar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossos cumprimentos ao Senador Cristovam Buarque.
O bom mesmo para o nosso Presidente Luiz Inácio era se inspirar e ler os dois livros de Barack Obama,:
que ele fez na política, em que ele relatava que diziam
que ele não devia escrever mais um, porque ele tinha
contado a vida dele e tinha sido uma obra-prima que
ele não ia superar, mas ele teve o desaﬁo e fez, venceu a campanha, e o da vida. Então, o Barack Obama
não está precisando de livro não porque eu li os dois
livros da vida dele. Ele diferiu aí do nosso Presidente;
ele acreditou no saber, ele buscou o saber. E um herói
aí da raça negra, conhecedor da diversidade do mundo. Ele se formou em Ciências Políticas. Seu primeiro
emprego foi como agente político. Depois, ganhou uma
bolsa e foi para Harvard, onde se formou em Direito.
Foi Deputado Estadual por duas vezes, candidatouse a Senador e perdeu. Então, não se apavore. Se V.
Exª perdeu uma vez a eleição para Presidente, pode
ganhar. E, na segunda, ele ganhou. A pretensão dele
é o grande ensinamento que ele tem de dar para todos nós, principalmente para o José Agripino, que é
um dos maiores líderes deste País da nossa geração.
Então, ele, Senador da República, se candidatou, mas
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sua pretensão era ser Presidente dos Estados Unidos
daqui a oito anos. Perderia para a Hillary Clinton, que
deveria ser reeleita, e ele iria.
Mas os Estados Unidos, que nos ensinou tantas
coisas... Aí o erro da livro da veia. Não é nada disso,
não! Eles tiveram uma formação cultural diferente da
nossa. Eles foram civilizados pelo inglês. A própria
religião diferiu da nossa. Nós pegamos essa religião
católica atrasada, vinda de Portugal, que cantava assim, Papaléo: “é mais fácil um camelo entrar no fundo
de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu”.
A de lá, não. Foi oriunda de Calvino, de Genebra, que
valorizou o trabalho que criava riquezas e com o que
se fazia o progresso. Eis a diferença da colonização.
Não foi como as veias, não.
Mas V. Exª, sem dúvida nenhuma, brindou o
País com altos conhecimentos. Nós aprendemos muito. Este Senado é tão grandioso que, depois de um
professor, um dos homens mais cultos da história do
mundo, vamos ouvir agora o José Agripino, um líder
que interpreta bem.
Ele está inscrito, Papaléo. Eu lamento. V. Exª me
ensinou a obedecer o Regimento, e nós estamos alternando aqui, Papaléo. O José Agripino está inscrito
como Líder e tem prioridade. V. Exª está inscrito como
orador inscrito.
Andei agora em Mato Grosso, e o nome de V. Exª
é muito respeitado. Para nós, não foi surpresa.
Depois do José Agripino, queremos ouvir o Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Mas, pela ordem, enquanto
o Senador José Agripino se dirige à tribuna.
Eu não poderia deixar de referenciar as qualidades de V. Exª quando agora fez esse complemento
após o discurso do Senador Cristovam Buarque. Achei
muito interessante a lucidez com que V. Exª sugere que
nosso Presidente leia os dois livros do Barack Obama.
Foi exatamente isso que faltou para o nosso Presidente
Lula. Seria hora até do Senador Cristovam, em vez de
pensar no simbolismo de conceder um livro ao Presidente Obama, ﬁzesse o envio desse livro ao nosso
Presidente, que está pertinho. Se V. Exª permitir, até
eu posso levar esse livro ao Presidente Lula e entregar
na portaria do Palácio da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu disse isso ao Senador José Agripino, porque, sem
dúvida nenhuma, o José Agripino tem grandes responsabilidades com a democracia. Ele é o Líder das
forças oposicionistas deste Brasil.
José Agripino, ele surgiu porque o país possibilitou as primárias. Ele não era o candidato das cúpulas.
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Era Hillary. Ele mesmo tinha se curvado às lideranças
da cúpula. Mas aproximou-se o candidato do povo, e
o povo o admirou pela cultura, pelo comportamento.
Então, ele surgiu com a força do povo e aí está, impressionando todo o mundo, porque, quando ele vai,
ele ﬁca atento, ele ouve. Ele não leva discurso escrito.
Ele tem o saber, a segurança que só a sabedoria traz
e que V. Exª tem muita.
Não vou interrompê-lo, e use pelo tempo que
achar conveniente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente
Mão Santa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Presidente Mão
Santa, eu poderia hoje – e até deveria – abordar uma
questão que preocupa o Brasil inteiro, que é o saque
da poupança, é a taxa de juros que vai remunerar a
aplicação ﬁnanceira, seja em certiﬁcado de depósito
bancário, seja em fundo de investimento, seja em poupança, porque os brasileiros estão sacando da poupança com medo daquilo que já ocorreu: congelamento
dos recursos aplicados. E, em função de uma tardia
providência tomada pelo Governo de começar a baixar
fortemente a taxa de juros, nós estamos hoje vivendo
uma preocupante inquietação no que diz respeito à
remuneração do pequeno poupador, do pequeno investidor. E isso, claro, mexe com a economia inteira,
que está em crise. Basta ver a atividade industrial em
processo de queda permanente, produzindo o indesejável desemprego a que o Brasil está assistindo.
Mas não é sobre isso que eu quero falar exatamente nesta segunda-feira, até porque nós vamos ter
a semana inteira para discutir este assunto, para debater e para sugerir correção e rumos.
Acabei de chegar do meu Estado. Hoje eu quero
falar sobre a minha província, que está padecendo de
um problema, como aqui falou o Senador João Pedro.
O problema do Estado dele não tem solução; o do
meu tem solução.
Senador Mão Santa, V. Exª é do Piauí e eu sou
do Rio Grande do Norte. Nós estamos vivendo, no seu
Piauí e no meu Rio Grande do Norte, o mesmo infortúnio. As estações de televisão têm mostrado as tomadas
de cena aéreas da sua Teresina, de Sobral, no Ceará,
dos tetos somente com a cocuruta do lado de fora, só
a cumeeira, e famílias aﬂitas, desalojadas e desabrigadas, passando necessidade e desassossego.
No meu Estado, também está havendo inundação,
também está havendo inundação, só que, em vez da
calamidade da perda de tetos, nós estamos tendo a
perda de empregos. As cheias de lá estão produzindo
perda de emprego.
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As cheias do Amazonas, como aqui disse o Senador João Pedro, estão produzindo o desabrigo, o
desalento, a perda de perspectiva para a população
ribeirinha dos rios da Amazônia, e não há o que fazer em face do degelo dos Andes ou do excesso de
chuvas, que provocam a inundação dos rios da Amazônia. A inundação não tem como ser contida. As do
meu Estado têm.
Eu quero fazer um registro, que faço com muita alegria: semana passada, o Ministro Geddel Vieira
Lima, Ministro da Integração Nacional, dos quadros
do seu Partido, uma pessoa por quem eu tenho apreço pessoal, que conheço há bastante tempo, esteve
no meu Estado, diferentemente da enchente do ano
passado, quando não foi Ministro nenhum. Ano passado tivemos cheias pesadas no Vale do Açu, no Vale
do Apodi, e não foi Ministro nenhum. Mas prometeram
R$98 milhões, que estariam incluídos numa medida
provisória que nós votamos aqui e aprovamos em
tempo recorde.
Dos R$98 milhões prometidos pelo Governo Federal para atender aos prejuízos das enchentes do ano
passado, somente R$7 milhões foram liberados. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não chegou nem a
dez, dos R$98 milhões. Estradas que foram arrebentadas com as cheias do ano passado continuam arrebentadas; encontros de pontes ou pontes apartadas
que o foram pelas chuvas do ano passado continuam
com o trânsito precário, sem a recomposição decente
da estrada, fazendo face à liberação pretendida, miúda, pequena de R$98 milhões, que ensejou apenas
R$7 milhões de liberação.
Ano passado nós tivemos uma queda, mas tivemos também um coice, que foi a perda dos empregos.
Senador Mão Santa, eu tenho visto as notícias
do seu Piauí, lamentando profundamente, como conterrâneo, nordestino, pelo que está passando o irmão
piauiense: as cenas do Rio Poti transbordando, inundando as populações ribeirinhas, pegando principalmente as populações mais pobres.
No meu Estado, ano passado, o Rio Açu, que é
barrado pela barragem Armando Gonçalves, a maior
barragem do Nordeste, ela chega a quase três bilhões
de metros cúbicos de água a plena carga, quando
está completamente cheia. As enchentes do rio Açu
prejudicam as plantações de manga – e o Rio Grande
do Norte é grande exportador de manga e a manga
vem do Vale do Açu –, de banana – e o Rio Grande
do Norte é grande exportador de banana, gerando
divisas, dólares, e as bananas saem todas do Vale
do Açu, inundado –, a carcinicultura – que signiﬁca a
cultura do camarão em cativeiro, que também é feita
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no leito do rio Açu e, nesta hora, com o rio Açu cheio
como está, os tanques para criação do camarão em
cativeiro já devem ter sido completamente destruídos
e 800 empregos eram quantos só uma empresa que
cultiva camarão gerava por ano, sendo que hoje esse
número deve estar perto de zero – e as salinas do estuário do rio Açu – que são uma produção de sal para
o Brasil e para exportação, que deve estar também
em calamidade.
Assim foi no ano passado. Não se destinou um
real, nem muito menos Lei Kandir com um retorno de
IPI de exportação para quem exporta manga, banana, camarão, sal. Não teve nada disso. Nem o socorro
institucional, nem o socorro que pudesse vir de forma
a acudir uma necessidade por parte do Governo, conforme a promessa de liberação dos 98 milhões. Nada
disso veio. Neste ano, a enchente de novo inundou os
mangueirais, os bananeirais, os tanques de camarão
e está ameaçando as salinas.
O que vai acontecer, Senador Mão Santa?
O produtor, o empreendedor, os empregos gerados: mil, dois mil, três mil. E V. Exª sabe como é difícil
gerar emprego no Nordeste a partir de uma vocação,
e plantar manga, plantar banana, cultivar camarão
naquela região é vocação do meu pedaço de terra,
daquele meu pedaço de Estado. É vocação que só o
Rio Grande do Norte tem, e o Estado está aproveitando uma vocação. Aqueles empregos são gerados por
competitividade, mas competitividade desde que se
proteja, desde que a natureza não invada e arrebente
tudo, desde que o Governo chegue perto do empreendedor. O Governo não chegou perto de ninguém. Cada
qual, no ano passado, teve de cuidar de sua própria
vida. E, neste ano, com a inundação repetida, o meu
medo é que esse pessoal arribe, vá embora, vá para o
Ceará, vá para a Bahia, vá para onde o Governo chega. E, com isso, vai embora o quê? Empregos: dois
mil, três mil, quatro mil, cinco mil preciosos empregos
do meu Estado.
Eu dizia que, no pronunciamento do Senador João
Pedro, ele estava falando de uma calamidade para a
qual ele não tem solução. Eu tenho.
Senador Mão Santa, há anos, em 2004, eu trouxe aqui a relação das emendas coletivas de Bancada.
Todo ano, nós nos reunimos, como se reúnem no Piauí,
no Acre, no Amapá, no Ceará. Os Senadores e Deputados se reúnem e formulam as emendas coletivas de
Bancada para a realização de obras estruturantes em
seus Estados. Há as emendas individuais, que atendem
aos Municípios, e as emendas coletivas, que atendem
às grandes necessidades do Estado. Qual é a solução deﬁnitiva, que é o que eu gostaria de ter ouvido
do Ministro Geddel? O Ministro Geddel foi lá e disse
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o seguinte: “Só se pode deﬁnir qualquer tipo de ajuda
quando as águas baixarem e os Prefeitos trouxerem
os relatórios, como trouxeram no ano passado, prometeram R$98 milhões e liberaram R$7 milhões”.
Repete-se agora a mesma conversa: “Quando a
água baixar e os prefeitos prepararem os planos de
recuperação, ele recebe para providenciar uma reparação aos prejuízos”. Por enquanto, ele anuncia R$7
milhões de liberação. Sete milhões, para a calamidade por que o Amazonas está passando, o Ceará está
passando, o Maranhão está passando, o Piauí está
passando, o Rio Grande do Norte está passando, é
perto de nada. É muito perto de nada. Mas sabem o
que eu gostaria de ter ouvido o Ministro Geddel, meu
querido amigo, ter dito? Que liberaria aquilo que é a
solução deﬁnitiva do problema.
Tenho certeza de que os que produzem manga,
banana, camarão e sal ao longo do curso do rio Açu
desistiriam de se mudar se fosse assegurado pelo
Governo aquilo que propusemos em 2004. Em 2004,
nós nos reunimos e deﬁnimos 11 emendas coletivas.
A que me coube escolher – a mim, Senador José Agripino Maia – foi a construção da barragem de Oiticica.
Que barragem é essa? É uma barragem que ﬁca a 60
quilômetros a montante da barragem Armando Ribeiro
Gonçalves, que, neste momento, está sangrando uma
barbaridade, porque tudo que vem da sangria do Açude
Coremas, na Paraíba, deságua no rio Açu e vai direto
para essa única barragem. Entre Coremas e o mar, só
há a barragem de Açu. A água corre toda, armazenase na barragem de Açu, que transborda a pleno pelo
rio Açu, que transborda e inunda as plantações de
manga, de banana, de camarão e de sal.
Se você construir uma barragem entre Coremas,
na Paraíba, e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves,
acaba com a inundação. Essa barragem está pensada
há trinta anos, há muitos e muitos anos. O projeto dela
está pronto. Em 2004, o Senador José Agripino Maia,
pensando no abastecimento de água de Caicó e na
regularização do curso do rio Açu, colocou a emenda
coletiva. Era no valor de 15 milhões; baixaram para
8,130 milhões. Colocou no Orçamento e conseguiu
aprovação no Orçamento. A matéria foi objeto de empenho; essa emenda foi empenhada.
Empenho signiﬁca que o Governo se comprometeu a acolher a emenda e a licitar a obra, a fazer
a concorrência para realizar a obra. Empenhou e não
liberou uma prata. A construção da barragem de Oiticica é da responsabilidade do Governo Federal, no
máximo de uma articulação entre o Governo Federal e
o Governo do Estado – e a Governadora do meu Estado é correligionária do Presidente Lula. Não há entrave
nenhum, não haveria nenhuma razão para que essa
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obra, que é tão importante e garante tantos empregos,
tanto desenvolvimento, não estivesse já feita.
Em 2004, Senador Geraldo Mesquita, quem propôs fui eu. Aprovei no Orçamento e a matéria foi objeto de empenho, foi empenhada, e não liberaram uma
prata. Resultado, Oiticica: passa 2005, 2006, 2007;
em 2008, repetimos o mesmo procedimento e colocamos 15 milhões. Foram aprovados no Orçamento.
Empenho, zero. Não empenharam nada e está o meu
Estado entregue à própria sorte.
No Amazonas, não tem saída para as enchentes.
No meu Estado tem, e ela foi apontada há cinco anos
por mim. Em uma obra que é da responsabilidade federal, não liberaram. Tem a segunda época agora, o
exame de segunda época. Está agora no Orçamento.
É só empenhar, fazer a concorrência – o projeto está
pronto – e começar a barragem de Oiticica. Anunciou
que vai fazer, os empresários ﬁcam todos lá.
Amanhã, vou receber o presidente de uma multinacional que produz banana. Eu gostaria muito de
dizer a ele: “Fique que o Governo vai fazer Oiticica e
você não vai ter, pelos próximos anos, inundações; você
vai conseguir a segurança que é preciso que o Estado
lhe dê para que você garanta os empregos que nós
precisamos que você dê”. Mas, Senador Mão Santa,
para isso, é preciso que o Ministro Geddel, em nome
do Governo, tome esse compromisso.
Se o Governo quer garantir emprego, se o Governo quer fazer investimento, mata dois coelhos com uma
cajadada só: faz investimento, usando o dinheiro do
Orçamento da União em emenda já aprovada, garante
os empregos da construção e garante os empregos que
podem ir embora pela suposição de que as cheias não
vão parar. E a minha obrigação, Senador da República
do Estado do Rio Grande do Norte, mesmo liderando
um partido de oposição, é trazer essa contribuição a
soluções que dependem não de mim, mas dependem
de um grito meu, grito que estou dando. Depende de
uma providência de Governo, antes que seja tarde.
É tão fácil. Está no Orçamento da União. O projeto está feito, está pronto. A obra está gritando: “Eu
preciso ser feita”.
Pelo segundo ano, as cheias do rio Açu poderão
ser deﬁnitivamente resolvidas. E, de quebra, ainda garante o abastecimento d’água da cidade de Jucurutu e
da cidade de Caicó. É só o Governo querer fazer.
É importante o Bolsa Família? Claro que é importante o Bolsa Família. Eu aplaudo. Mas seria tão
importante que o Governo, querendo bem ao meu Estado, garantisse escola em tempo integral e garantisse
a barragem de Oiticica, para que o povo do Rio Grande do Norte possa ser grato ao Presidente Lula, que
nos negou a reﬁnaria de petróleo, nos negou o polo
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de PVC, caminha com o aeroporto de São Gonçalo
devagar, devagarinho, quase parando, e que tem agora
na mão uma oportunidade de se redimir, mandando
fazer a barragem de Oiticica.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Este foi o pronunciamento do nosso Senador José
Agripino, Líder do DEM.
José Agripino é um dos homens mais preparados
deste País. Engenheiro, extraordinário ex-Prefeito de
Natal, extraordinário ex-Governador e extraordinário
Senador. José Agripino, este Brasil está errado, porque
Dom Pedro II vinha ouvir os Senadores. Então, Luiz
Inácio tinha que ouvi-lo.
Eu me lembro quando eles, empolgados e com a
miopia do Governo do PT no Piauí, diziam que a mamona ia salvar o Piauí. V. Exª, naquela tribuna, com o seu
currículo de trabalho, de engenheiro, diretor de empresas que trabalharam no Maranhão com a exploração
vegetal, dizia dali que não tinha economicidade, que
não ia dar certo. E não deu não. Está tudo arrasado,
está tudo empobrecido. Então, era muito oportuno. E
eu o acompanho quando diz que gostaria que o Presidente Luiz Inácio o ouvisse.
José Agripino, a democracia começou com um
grito de liberdade e igualdade. Eles mandaram uma
medida provisória para socorrer Santa Catarina. Nada
contra, foi louvável, foi correto, mas que o Luiz Inácio
mande uma medida provisória para socorrer o Nordeste, o meu Piauí e o Rio Grande do Norte.
E vi também do Prefeito de Teresina, um homem
muito responsável, Sílvio Mendes, do PSDB. Quando
o Ministro do Interior e Integração foi lá, ele deu o planejamento para livrar Teresina dessas enchentes, por
todo o século adiante, no futuro. Dava 51 milhões. Então, esse pessoal tem que ser ouvido. E que o Presidente nos mande uma medida provisória para socorrer
o Piauí e o Rio Grande do Norte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento, que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 533, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221 do
Senado Federal, a inserção em ata de voto de profundo
pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 10 de maio de
2009, da Srª Sivilda Magalhães Duarte, e apresentação de condolências à família da falecida.
Justiﬁcação
O voto de pesar, ora pleiteado, justiﬁca-se pelos
relevantes serviços prestados às questões sociais,
notadamente no Estado de Roraima, como primeira-
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dama do Estado, onde exerceu atividades relevantes
e promoveu eventos e atos para minimizar as graves
desigualdades sociais entre a população roraimense.
A Srª Sivilda era matriarca de uma grande família
de Boa Vista, viúva do ex-Prefeito da capital e ex-Governador do Território Federal do Rio Branco, Aquilino
Mota Duarte, primeiro roraimense nomeado Governador
do Território, ostentava larga folha de serviços sociais
prestados à sociedade de Roraima.
Por todos os serviços prestados, pela matriarca, a família merece, portanto, as condolências desta
Casa.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2009. _ Senador
Mozarildo Cavalcanti – Senador Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Tem a justiﬁcativa. Ele querendo, eu leio aqui ou ele
pode encaminhar o requerimento.
Está presente o Senador Mozarildo Cavalcanti,
do Estado de Roraima, do PTB, que vai encaminhar o
requerimento que chega à mesa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, muitas vezes o telespectador da
TV Senado ou ouvinte da Rádio Senado ﬁca perguntando por que prestar homenagens a pessoas aqui
numa sessão do Senado. E quero, portanto, justiﬁcar
esse requerimento.
D. Sivilda, que morreu aos 99 anos de idade, foi
esposa do primeiro roraimense que governou o então
território de Rio Branco, o Sr. Aquilino da Mota Duarte.
Ela foi uma guerreira naquele período todo de território
federal e, antes disso, quando o Sr. Aquilino foi também
Prefeito da capital do Estado, Boa Vista. D. Sivilda foi
sempre um exemplo de esposa dedicada, de política
ao lado do esposo, fazendo um trabalho social que,
naquela época, ainda era um pouco empírico, mas era
um trabalho feito com o coração, com toda dedicação
àqueles mais pobres.
E é interessante que ela morreu ontem, no Dia
das Mães. Ela que, portanto, era uma das mães mais
idosas de Roraima. Os ﬁlhos se reuniram para comemorar o Dia das Mães até pensando em, quem sabe,
no ano que vem, comemorarmos o centenário dela,
pois ela estava às vésperas de fazer 100 anos. E Deus
resolveu levá-la exatamente no Dia das Mães como um
exemplo para todas as mulheres do que é uma mãe
que teve inúmeros ﬁlhos e ﬁlhas, que foram realmente
pessoas ilustres no meu Estado.
Daí a razão do requerimento assinado por mim
e pelo Senador Augusto Botelho e que peço, portanto,
seja encaminhado na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E o destino quis que fosse no Dia das Mães.
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E lembro-me aqui, Senador Papaléo Paes, de
citar poema de Catulo da Paixão Cearense como uma
homenagem do Senado ao dia de ontem, Dia das
Mães, que coincidiu com a morte de Sivilda Magalhães
Duarte, aos 99 anos: “Eu vi minha mãe rezando aos
pés da Virgem Maria, era uma Santa escutando o que
outra Santa dizia.”
Drª Claudia Lyra, Secretária Executiva, tomará
as providências para encaminhar o requerimento do
Senador Mozarildo Cavalcanti.
Convidamos para usar da palavra agora, como
orador inscrito, por permuta com o Senador Garibaldi
Alves Filho, o Senador Papaléo Paes, que representa
o Estado do Amapá. Ele foi Prefeito daquela cidade e
é médico, faz da ciência médica a mais humana das
ciências e, por meio dela, é um benfeitor da humanidade. E ele traduz a grandeza deste Senado, que é
composto por homens como Papaléo.
Eu estive no Mato Grosso e lá V. Exª é muito
querido, muito respeitado pelo caráter que V. Exª tem
apresentado ao Brasil.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisor do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. Eu acho que o mínimo
que se pode fazer aqui nesta Casa, como representante do povo, é trazer para cá a responsabilidade que
o povo nos dá de representá-lo. E o que nós sentimos
exatamente é a descrença da maioria da população
diante de todos os políticos. E aí eu faço um apelo ao
povo brasileiro para que continue ﬁscalizando todos os
políticos, a forma como esses políticos fazem campanha, a forma como eles lidam como o povo, a maneira
soﬁsticada que têm de enganar o povo.
Que o povo faça isso, porque não há necessidade, Senador Geraldo Mesquita, de se insinuar em fazer um plebiscito para ver se o povo quer ou não quer
o Senado Federal, a Câmara Federal, se o povo quer
transformar essa democracia em uma ditadura. Não
há necessidade disso não. O povo é suﬁcientemente
inteligente para saber que o plebiscito será feito no
ano que vem, por meio do voto. E, por meio do voto,
vamos trazer para cá, levar para a Câmara, levar para
governar os nossos Estados, as nossas assembléias
legislativas, levar quem nós quisermos. Nós, povo, não
nós políticos. Somos conduzidos e não conduzimos
ninguém. Por isso, quero mais uma vez, veementemente, protestar contra qualquer brasileiro, seja político ou não, que sonhe sequer em pensar em fazer
um plebiscito para ver se acaba com a Câmara e o
Senado. Classiﬁco quem propõe isso de um péssimo
patriota. Patriota é aquele que luta, que quer ver sua
pátria bem e que quer ver o povo no poder. O povo no
poder é representado exatamente pelos políticos. Que
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um plebiscito legal seja feito no ano que vem com as
pessoas elegendo quem quiserem, porque o voto é
livre, e se livrando daqueles políticos que fazem campanha, que querem comprar voto, enganar o povo. A
chance, para se livrar desses, é o ano que vem.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Papaléo, até lhe peço desculpas por pedir um
aparte logo no início do seu pronunciamento, mas V.
Exª tocou num assunto tão importante que não dá para
esperar o prosseguimento do seu raciocínio. Realmente, acho que quem ousa solicitar ou pensar em alguma
forma de, por exemplo, fechar Câmara e Senado ou
excluí-los da vida pública, está defendendo uma ditadura realmente. Não há nenhuma ditadura que tenha
Parlamento democrático funcionando. O primeiro passo
da ditadura é fazer um arremedo de Parlamento em
que não há oposição e que, portanto, o ditador pinta e
borda. V. Exª diz com muita sabedoria uma coisa. Vamos fazer plebiscito? Ótimo! Ano que vem temos uma
oportunidade de ouro, o povo tem uma oportunidade de
ouro, porque dois terços do Senado serão renovados,
de cada três Senadores por Estado, dois vão disputar
eleição. Portanto o povo tem as informações que a imprensa passa, muitas delas exageradas, mas muitas
verídicas, a maioria verídica, e também tem a facilidade de pesquisar nos sites dos tribunais e ver quem
é quem. Então é a hora. A Câmara como um todo vai
para a reeleição ou não, mas todas as vagas estarão
sendo disputadas; e, aqui no Senado, dois terços das
vagas; portanto, em cada Estado, duas vagas estarão
sendo disputadas. É a hora do povo. E aí é importante
que Ministério Público, Poder Judiciário, todas as instituições sérias deste País façam campanha. E quero
aqui dar dois exemplos, Senador Papaléo. Um exemplo
aqui do Distrito Federal, em que o Tribunal de Justiça,
num convênio com o Governo do Distrito Federal, está
fazendo campanha nas escolas, mostrando o que é
corrupção, para ensinar não só à criança, mas também
aos jovens e adultos jovens, que realmente compactuar
com a corrupção é verdadeiramente garantir a presença
de corruptos na Câmara e no Senado. E também um
trabalho que aqui é coordenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sobre o qual tenho
a honra de dizer que a juíza que o coordena é minha
ﬁlha. Lá em Roraima, o Ministério Público estadual já
está fazendo um trabalho deste de escola em escola,
porque a gente tem de educar desde pequeno, para que
amanhã não se ache normal, por exemplo, ﬁcar com
o lápis do coleguinha, furar a ﬁla da merenda escolar
ou, como vimos hoje na televisão, saquear a carga de
um caminhão tombado. Isso é preciso porque, se a sociedade começa a ﬁcar tolerante com isso, vai eleger
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os corruptos e depois vai reclamar de quê? Então, o
eleitor, no ano que vem, tem de ter essa consciência.
É a hora, portanto, de, pelo voto, restaurar e limpar a
política brasileira.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Mozarildo, sua intervenção é muito oportuna, principalmente na complementação desse trabalho que sua
ﬁlha está fazendo. Quero parabenizá-lo por ter uma ﬁlha
que realmente faz um trabalho patriótico.
V. Exª sabe que, hoje, pelo rádio, televisão ou
jornal, vemos que estamos todos nós sendo criticados. Nós todos, todos os políticos deste País, seja ele
padre, pastor, médico, advogado, seja ele quem for,
estamos sendo criticados. Mas ouvi uma crítica muito
inteligente – crítica, não, um comentário em um programa da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Uma ouvinte
deu a entrada para ele fazer o seguinte comentário:
“Mas, olhe, estamos falando só dos políticos. Essas
pessoas não nascem políticos. Elas são produtos do
meio. Então, se nós acabamos de pegar uma carteira
de motorista e estacionamos o nosso carro em cima
de uma calçada, em cima da grama, na frente de uma
garagem, e se, com 18 anos de idade, queremos subornar um guarda, um policial, desobedecemos às leis
básicas da boa convivência social, nós que fazemos
isso seremos futuramente os candidatos. Então, quem
o povo vai eleger serão todos aqueles que fazem essas
discordâncias de boa convivência na sociedade.”
Era exatamente isso que ele falava. Então, o processo é o processo educacional, que vem lá da escola,
do jardim da infância, como chamávamos, ou pré-escola, hoje. Então, esse é um processo de sociedade.
Quando votamos, não conhecemos o caráter de cada
um. Vemos um propaganda na televisão, e quem fala
mais bonito leva sempre vantagem. Geralmente, os
que falam muito mais bonito são os que mais sabem
passar o povo para trás.
Senador Geraldo, tenho até uma discriminação.
É coisa minha mesmo. Sempre prestei atenção, na
minha experiência de vida, que todo aquele eloquente
nos seus discursos, que são realmente pessoas extremamente inteligentes, cultas e que têm essa qualidade de saber avaliar, discernir, dar bons conselhos,
é essa a qualidade dele. Se você der um instrumento
de trabalho para ele executar aquilo, você vai ter uma
decepção enorme.
Então, ele sempre vai ser considerado como o
grande conselheiro, o grande orientador, mas nunca
como o grande executor. Aí você vê que um grande
executor, quando vai à tribuna, tem muitas diﬁculdades
em expor seu ponto de vista, em concatenar suas idéias
como aquele outro. Então, cada um tem sua função.
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Assim, o que nos engana muito em uma eleição
é justamente a pirotecnia das campanhas, as palavras
bem colocadas, bem estudadas, e aí o dinheiro, com
caixa um, caixa dois, caixa três, caixa quatro e assim
por diante. Enﬁm, nós continuamos a passar por essas graves situações que nos levam a votar e, muitas
vezes, a nos decepcionar com o nosso voto.
Sr. Presidente, eu quero fazer um registro aqui
muito importante. No dia 4 do corrente mês, ﬁz parte
da comitiva do Sr. Ministro da Previdência Social, José
Pimentel, que me convidou, e eu fui para nos fazer
presentes à inauguração de um posto da previdência
social, no Laranjal do Jari, Município do meu Estado,
acompanhados também do Presidente do INSS, o Dr.
Valdir Simão.
Então, quero reconhecer aqui que conversei bastante com o Sr. Ministro da Previdência Social e realmente eu acredito que preciso ter mais algumas
conversas com ele, porque, Senador Geraldo, é um
homem inteligente, bem-intencionado e que precisa
que nós façamos algum tipo de sugestão pela nossa
experiência de vida político-partidária. É interessante
conversarmos com o nosso Ministro da Previdência.
Quero agradecer especialmente o convite que me foi
feito. Foi muito agradável essa convivência por 12 horas seguidas.
Também quero fazer o registro, Sr. Presidente Mão
Santa, sobre sua participação no primeiro congresso
dos Vereadores de Mato Grosso. Não foi V. Exª que
me disse, não. Tive informações da sua presença, da
admiração que aquele povo tem por V. Exª. Não só o
povo de Mato Grosso, mas principalmente pessoas de
outros Estados. Vereadores que se ﬁzeram presentes
disseram isso. A sua palestra intitulada “A Formação do
Legislador Municipal” foi muito bem avaliada por essas
pessoas e, por isso, eu quero dar os parabéns a V. Exª.
O Piauí está muito bem representado por V. Exª.
Senador Jarbas Vasconcelos, quando eu me reﬁro
a V. Exª, faço-o com muito respeito pelo seu passado
político em Pernambuco, pelo seu passado político na
redemocratização deste País e pelo seu presente na
política brasileira.
Quero dizer que, com muito respeito, nós temos
em V. Exª um modelo de político determinado, corajoso
e que faz desta Casa um ambiente para expor suas
idéias sem nenhum temor e expor suas qualidades de
homem público.
Então, eu faço questão de, pela primeira vez,
me referir a V. Exª de maneira oﬁcial desta maneira,
porque tenho alguns modelos na política brasileira e
V. Exª é uma dessas pessoas que está aqui, graças
a Deus, junto conosco, nos dando experiência, nos
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passando segurança e nos abrindo os olhos para o
futuro deste País.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, no jornal
Valor Econômico, no dia 8 de maio, há uma matéria
assinada por Luciana Monteiro e Angelo Pavini, do
mesmo jornal, de São Paulo, que é a seguinte:
Poupança perde depósitos em meio à
discussões
Apavorada. É assim que a estudante de administração Patrícia Ramos dos Santos, de 21 anos, diz
se sentir diante de toda a discussão do governo para
alterar a remuneração da caderneta para que os fundos de investimento não ﬁquem menos atrativos ante
a aplicação mais tradicional do país à medida que os
juros caiam. ‘E se o governo resolve segurar o dinheiro dos investidores como já fez antes?’, questiona ela,
que confessa não estar muito inteirada da discussão no
governo. Patrícia mantém três cadernetas no mesmo
banco, mas com três diferentes ﬁnalidades: poupar para
realizar o sonho de comprar a casa própria; guardar
o equivalente a três mensalidades da faculdade para
uso em caso de uma emergência; e para montar uma
poupança a longo prazo.
Então, Sr. Presidente, veja o que está acontecendo neste País. Logo em seguida, cita que o Deputado Raul Jungmann diz que, ao mexer no ganho da
poupança, o Governo está beneﬁciando os bancos.
Então, isso é concreto.
A outra é da redação da Folha de S.Paulo, do
dia 8 de maio, e diz:
Caderneta, 43, surgiu para a casa própria
O embrião da caderneta surgiu em 1966,
quando foi decretado o funcionamento das Associações de Poupança e Empréstimo. Segundo o professor Paulo Sandroni, em seu “Dicionário de Economia do Século 21”, a atuação
efetiva começou em 1968.
Lei de 1983 deﬁniu o formato de contas sobre cujos depósitos há juros e correção
monetária.
Quando o Plano Cruzado 2 extinguiu o
Banco Nacional da Habitação, em novembro
de 1986, a caderneta passou também a ﬁnanciar a dívida pública.
Em fevereiro de 1990, semanas antes do
Plano Collor, os depósitos na poupança representavam 25% dos ativos ﬁnanceiros do país.
No mês seguinte, houve o traumático bloqueio
das aplicações.
Em 1991, o governo criou a TR (Taxa Referencial), para corrigir as obrigações ﬁscais e
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remunerar as cadernetas. Com a estabilização
da moeda a partir do Plano Real, em 1994, a
poupança se revigorou.
A TR é obtida a partir da média do pagamento de CDBs (Certiﬁcados de Depósitos
Bancários) dos 30 maiores bancos, depois
ajustada por um redutor, para retirar o efeito de
tributos sobre essas aplicações. A caderneta
de poupança vai render 0,6372% de 6 de maio
a 6 de junho, para uma TR de 0,1365%.
Dos 89,981 milhões de clientes da poupança no país, 89,6% têm saldo de R$100 a
R$5.000.
Sr. Presidente, por isso, quero fazer o meu pronunciamento a respeito dessa questão da poupança
no País.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, a crise ﬁnanceira mundial, apesar da bravata inicial do Presidente,
de dizer que chegaria por aqui como “uma marolinha”,
já causa evidente turbulência na economia brasileira.
Era certo que o País não poderia ﬁcar imune ao choque, pois, no mundo globalizado, ninguém está em
isolamento.
Pelo menos dois impactos da onda nos atingiram:
em primeiro lugar, a queda acentuada e repentina da
importação de nossas commodities por parte dos
países mais ricos – e mais afetados pela ruptura da
ciranda ﬁnanceira – abalou nossa balança comercial.
Em segundo lugar, a falta de capitais no mundo, que
causou forte redução do ritmo de investimentos estrangeiros no mercado brasileiro de capitais.
Esses dois fatores somados contribuíram para a
volta ao noticiário do fantasma das demissões em massa em empresas nacionais, o que causou o imediato
desaquecimento da economia brasileira, o que é mais
grave quando consideramos que seu crescimento dos
últimos trimestres antes do estouro da crise estava alicerçado principalmente no consumo das famílias.
Senador Mozarildo, quero falar sobre o Amapá. Há
uma empresa do lado do Pará, a Cadam, que explora
o caulim do Amapá. A notícia da crise causou grande
impacto, e a empresa, para defender-se, demitiu 1,2
mil funcionários. Não temos emprego naquela área.
Então, são 1,2 mil pais de famílias demitidos para que
essa empresa, que já explorou tanto o Estado e nossas
riquezas, não passasse por qualquer tipo de sacrifício
para pagar esses pais de família, impactando negativamente toda aquela região. Elas podem proteger-se;
os trabalhadores não têm como se proteger.
As principais providências tomadas pelo Governo, no sentido de reaquecer a economia, foram duas:
primeira, promoveu a queda da taxa básica de juros
– a Selic – controlada pelo Comitê de Política Monetá-
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ria do Banco Central (COPOM); segunda, desonerou
a produção industrial, reduzindo as tarifas do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre algumas
mercadorias de grande efeito multiplicador, como veículos, eletrodomésticos e materiais de construção.
Não satisfeito com a velocidade de reação do
sistema bancário à sinalização da Selic, o Governo interveio no Banco do Brasil, substituindo seu presidente
por um novo, comprometido com a proposta oﬁcial de
liderar uma baixa geral dos juros bancários.
Essas medidas parecem estar surtindo efeito, já
que alguns índices da economia mostram sinais de recuperação. Contudo, a queda da taxa de juros básica
da economia já está tornando a compra de títulos públicos uma opção menos interessante para os grandes
investidores. Embora o ganho bruto em fundos DI, por
exemplo, continue elevado, a cobrança, pela Receita
Federal, de imposto de renda sobre os rendimentos e
a taxa de administração, pela instituição bancária, faz
com que o ganho líquido dessas opções se aproxime
daquele da caderneta de poupança, que rende menos,
mas é isenta de tributos e taxas.
No limite, há o risco de que grandes investidores, buscando segurança, dirijam suas importâncias
vultosas para a cadernetas de poupança. Ora, essa
migração não é interessante, Sr. Presidente, nem para
o Governo, que se vê sem condições de colocar no
mercado títulos da dívida pública, que ﬁnanciam a
máquina; nem para os bancos, cujo lucro ﬁca reduzido; nem para a economia em geral, que depende do
funcionamento normal dos mercados de risco para a
capitalização das empresas.
Por isso, lamentavelmente, o Governo cogita de
intervir nas cadernetas, talvez pela redução da Taxa
Referencial (TR), um dos fatores do índice de rendimento da poupança, o que poderia ser feito imediatamente, ou por medida provisória. Isso, aliás, já ocorreu
em 2007, por exemplo, ano em que a poupança rendeu
0,5% menos do que renderia pela taxa normal. Outra
opção seria alterar diretamente o cálculo do índice de
correção, mas para isso, segundo especialistas, seria necessário o envio de projeto de lei ao Congresso
Nacional.
E, uma vez no Legislativo, qualquer proposta de
mudança teria de ser negociada, se o Governo estiver
mesmo decidido a fazer alterações em tema tão sensível politicamente, por afetar a população de baixa
renda. Em sua função de órgão da representação, o
Congresso Nacional jamais se furtaria a sua obrigação
de defender o interesse daqueles que sempre conﬁaram na poupança.
O Governo aﬁrma que a mudança somente afetaria as grandes somas depositadas na poupança por
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oportunismo. Diz que o rendimento do pequeno poupador não seria atingido. Pode até ser. O problema é
que a propensão a poupar, a deixar depositada uma
parte da renda do trabalho, depende da credibilidade
do instituto ﬁnanceiro.
Credibilidade que, como sabemos, custa a ser
conquistada, mas pode ser perdida quase instantaneamente, bastando para isso a dispersão de algum
boato. A percepção da iminência da perda é ainda
mais aguda para os mais pobres, que já vivem no limite, precisando fazer grande esforço para reter algum
dinheiro no ﬁnal de cada mês, e que tenderão a satisfazer imediatamente suas aspirações de consumo se
sentirem o menor sinal de insegurança ou de redução
de rendimentos.
Não importa, nesses casos, que o Governo vá à
televisão para explicar as medidas: uma vez instalada,
a desconﬁança causa a corrida aos bancos e, no caso
dos pobres, ao consumo. Se queremos estimular no
povo o comportamento ﬁnanceiro responsável, esse
é o pior dos caminhos.
E ainda há mais: a mudança das regras do jogo
para ﬁns circunstanciais pode produzir uma onda de
demandas ao Judiciário, como ocorreu após alguns
dos planos econômicos oﬁciais dos tempos da inﬂação
alta, de que é exemplo notório o Plano Verão.
(Interrupção do som.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – De fato,
analistas de Direito do Consumidor apontam para um
grande risco de processos contra o Estado, caso sejam realizadas alterações na poupança que resultem
em perda de rendimentos.
Por tudo isso, minha opinião é de que o Governo
precisa pensar bem antes de tomar medida no sentido
de alterar a remuneração da única forma de investimento acessível a toda a população.
Incentivar o consumo responsável é uma coisa,
pode aquecer a economia sem causar dano colateral. Desestimular a poupança, no entanto, além de
ser deseducativo, constitui uma agressão à economia
popular.
Permito um aparte ao Senador Mozarildo e,
em seguida, ao Senador Geraldo Mesquita, Sr. Presidente.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Papaléo, V. Exª colocou muito bem essa questão
da poupança. Aliás, o Presidente vem aí reiteradamente dizendo que vai mexer na poupança, vai mexer na
poupança, mas que os pobres serão poupados. Como
vai se avaliar esse critério? É pelo saldo que tem na
poupança, ou é pelo salário que o poupador tem? Por
exemplo, um poupador pode estar há vinte anos pou-
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pando e ter um saldo alto na poupança. E ele vai ser
vitimado por isso? Ou vamos dizer como V. Exª, que
colocou dois parâmetros. Eu acho que é um assunto
muito sério para ser tomado em uma decisão de afogadilho. Aliás, temos experiência com relação a isso.
Acho que é temerário pensar: “Ah porque os grandes
investidores estão migrando para a poupança”. Então,
vamos regulamentar esses grandes investidores, e
não ir em cima, por exemplo, eventualmente do saldo
de um pobre aposentado que vem poupando a vida
toda e ele ser penalizado porque tem muito saldo na
poupança. Era isso que queria deixar como ponto de
reﬂexão, inclusive para as autoridades monetárias
responsáveis por uma eventual mudança no critério
de remuneração da caderneta de poupança.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço a V. Exª. Realmente V. Exª chamou a atenção para
quais seriam os critérios para se classiﬁcar alguém
como pobre ou não. Aí V. Exª já esclareceu. O poupador, uma pessoa de salário baixo, pode ﬁcar trinta
anos fazendo seus depósitos mensalmente na sua
caderneta de poupança e, de repente, ser avaliado,
pelo recurso que tem ali, como rico.
Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo um aparte ao Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Papaléo Paes, V. Exª traz a essa tribuna um
tema muito preocupante para a população brasileira. De
fato, o Governo, nos últimos dias, insinua seu propósito
de mexer com as regras da caderneta de poupança.
Rapaz, será que a gente não aprende? Caderneta de
poupança é uma coisa sagrada do povo brasileiro. Não
se pode mexer, Senador Papaléo Paes. No dia em que
isso aconteceu, o mundo quase veio abaixo. Olhe, o
pequeno ou o grande depositário da caderneta de poupança, Senador Mozarildo, recebe uma remuneração
que não chega a 1%, e o banco pega esse dinheiro e
aplica a 7%, 8%, 10%, 12%, Senador Papaléo. Será
que já não é o bastante para os bancos? Não importa:
seja pequeno ou seja grande poupador, a remuneração é ínﬁma, e, mesmo assim, o Governo quer reduzir
ainda mais; o Governo quer mexer nisso.
(Interrupção do som.)
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– É uma coisa complicada. Isso é terrorismo. O Governo tem outros mecanismos, tem utilizado inclusive
de outros mecanismos, redução de IPI, não sei mais
o quê... O Governo deveria reduzir eram as contribuições sociais, que só ele arrecada, que não vão para
o Estado. Por que ele não se atreve a isso? Reduza a
incidência das contribuições sociais, Senador Papaléo!
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A população brasileira precisa saber o seguinte: há tributos, há impostos que são arrecadados nos Estados,
mas há determinados tributos, como as contribuições
sociais, que só o Governo Federal arrecada. Ele mexe
com o IPI, porque diz respeito à vida econômica dos
Estados; mas não mexe nas contribuições sociais. “Esqueça, Lula!” Como diz o Senador Mão Santa, “Luiz
Inácio, esqueça a caderneta de poupança, essa é uma
instituição do povo brasileiro. Você não tem o direito
de meter a mão numa coisa como essa”. Entendeu,
Senador Papaléo? O Presidente Lula, seus Ministros
da área econômica não têm o direito de mexer numa
coisa sagrada para o povo brasileiro como é a caderneta de poupança. Fica todo mundo intranqüilo. Você
veja que só as insinuações do Governo já promoveram um terremoto na área da caderneta de poupança.
Por quê? Porque é uma área sensível do povo brasileiro, é uma instituição, é uma das poucas instituições
brasileiras em que o povo brasileiro acredita. Sempre
acreditou, foi traído uma vez, mas voltou a acreditar,
porque nunca mais se falou em mexer nas cadernetas
de poupança. Portanto, Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do nosso País, esqueça esse assunto, não meta
a colher na caderneta de poupança. Essa instituição
é do povo brasileiro, não é do Governo do PT. Meta
a colher nos assuntos que dizem respeito ao Governo do PT. Nisso aí não. Isso aí é do povo brasileiro. É
uma instituição sagrada. Não mexa, porque você vai
quebrar a cara se mexer.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Geraldo Mesquita. Quero aproveitar o seu aparte e fazer uma lembrança ao Senhor
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitando as
palavras de V. Exª.
Senhor Presidente, assumo que estou repetindo
o que o Senador Geraldo Mesquita acabou de falar:
caderneta de poupança é uma instituição do povo brasileiro. O povo jamais o perdoará se Vossa Excelência
deixar seus ministros acharem um atalho para responder à crise, se Vossa Excelência usar a poupança
como um facilitador. É uma instituição, repito, do povo,
e não um departamento do PT. Poupança é instituição
do povo brasileiro, e não um departamento do PT.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após o brilhante pronunciamento do Senador
Papaléo Paes, do Estado do Amapá, convido para
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usar a palavra o Senador Mão Santa, do hoje sofrido
Estado do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mozaridlo Cavalcanti, que preside esta sessão
de segunda-feira, Parlamentares presentes na Casa,
brasileiras e brasileiros, aqui no plenário e os que nos
assistem pelo sistema de comunicação do Senado.
Senador Mozarildo, Senadores Geraldo Mesquita e Papaléo, realmente, o Senado da República
do Brasil avançou e se atualizou. Essas sessões de
segundas e sextas se consolidaram porque o Senador fala para a Pátria, para o povo, isso que é importante. Aqui eu tenho presidido muitas das vezes às
segundas e sextas e sou conhecedor da história do
Senado, dos homens, do que se passou nesses 183
anos aqui. O nível dos pronunciamentos de segundas
e sextas revive a grandeza dos tempos dos Nabucos,
dos Ruis Barbosas, dos Brossards, dos Mários Covas,
dos Afonsos Arinos. Porque, naquele tempo, Geraldo
Mesquita, por exemplo, em tempo bem recente, Paulo
Brossard, que é muito atual, tendo feito há pouco 80
anos e tendo sido Senador, fazia pronunciamentos, às
vezes, de três horas e meia, e necessários. Durante
três horas e meia vinham ouvi-lo aqui, e a imprensa
escrita mandava representantes. Seus discursos foram
muito importantes para a redemocratização.
Li seu livro de oitenta anos – ele, com aquele seu
chapéu, com elegância –, e ele faz restrições a Petrônio
Portella, que é o ídolo do nosso Piauí, porque Petrônio
Portella, como governista, líder do partido revolucionário, Presidente da Arena e desta Casa, limitou os
discursos para uma hora. Está vendo, Mozarildo? E,
depois, teve aquela do Tião Viana que reduziu mais o
tempo, de tal maneira que os pronunciamentos com
profundidade, como o que V. Exª fez – está ouvindo,
Mozarildo? –, o que foi de grande valia, despertou aloprados sobre o que é o povo brasileiro, a miscigenação, o amor que nos uniu em uma Nação. Não venceu
o round de hoje, mas V. Exª conscientizou o País. Os
que venceram estão humilhados, porque foi uma decisão píﬁa, em desacordo com a civilização dos dias
e do mundo em que vivemos.
Mas eu ouvi o pronunciamento de V. Exª de uma
hora em defesa de sua convicção, da sua verdade,
que será já, já reconhecida pelo povo brasileiro. Aquela expulsão de homens que trabalham, que plantam,
ninguém aceitou. Aquilo foi um dos erros dessa democracia que estamos a corrigir.
Nem tudo está perdido, Mozarildo. Vi agora... não
pense... Esse é o maior poder da democracia. Somos
nós, Mozarildo. Vi agora em Mato Grosso do Sul. Não
tem, não tem... A gente sabe. O povo dividiu o poder.
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Foi o povo que, nas ruas, gritou liberdade, igualdade
e fraternidade! Acabaram os reis, o l’État c’est moi, o
absolutismo. Dividiu, exigiu alternância do poder. Então,
essa divisão foi o povo. Foi equânime, equipotente, três
poderes. Hoje vivemos uma anomalia. O Poder Executivo, hoje representado pelo nosso Presidente Luiz
Inácio, é forte, porque vivemos no mundo capitalista,
materialista. Não é o to be or not to be, sonhado por
Shakespeare; é o to have. Ele tem um BNDES, um
Banco do Brasil, uma Caixa Econômica. Ele está rodeado de aloprados que usam, maldosamente, esse
poder, que é real.
O Poder Judiciário, que aí está também, aparenta ser o mais forte dentre nós, porque ele tem o poder
punitivo. Ele cassa, ele prende, ele multa, aterroriza,
e nós, não. Mas nós temos a sabedoria.
Viu, Mozarildo, eu fui a um congresso e não está
tudo perdido, não. Eu fui a um congresso agora, reconhecendo isso, e vi as diﬁculdades lá em Mato Grosso; Mato Grosso da história; Mato Grosso de Rondon;
Mato Grosso de Roberto Campos; Mato Grosso de
Jânio Quadros; Mato Grosso de Dutra, que fez muito.
Quando ele fez a transição da ditadura civil, ele perguntava: “Está no livrinho? Está no livrinho, eu faço; não
está no livrinho, eu não faço”. O livrinho era a Constituição. Então o Dutra muito nos ensinou a obedecer a
Constituição, e hoje nós não obedecemos mais, de tal
maneira que todos nós nos lembramos quando Ulysses, Mozarildo, beijou este livro, em 5 de outubro de
1988. E o que há hoje? O Poder forte, o Executivo, usa
e abusa de medidas provisórias. Só um dado, Brasil e
Luiz Inácio. Luiz Inácio, nós estamos aqui é para lhe
ajudar, para lhe ensinar.
Nós somos os pais da Pátria. Pai é para fazer
o bem. Luiz Inácio, Vossa Excelência já editou 400
medidas provisórias. A Constituição está aqui. Sabe
quantos artigos ela tem? Duzentos e cinquenta. Está
aqui, assinada. Art. 250 e as assinaturas dos 81 Senadores e 513 Deputados.
Então, as medidas provisórias já engoliram a
Constituição. Esta é a verdade que dói. E ninguém,
ninguém, ninguém pode, hoje – esses que estão aí
–, agredir os militares. Os militares usavam o decretolei, que era menos perverso e menos imoral do que o
abuso das medidas provisórias.
O Mozarildo tem mantido a coerência. Toda vez
ele se manifesta contra, em defesa da Constituição,
pela urgência e relevância. Ele sabe que é perdido,
mas, exaustivamente, ele luta.
E nós vemos que eles fazem besteira. Nós é que
temos a sabedoria.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É porque
ele botou dez minutos, mas hoje são vinte... Está tudo
aqui certo.
Então eles se imiscuíram aqui e ﬁzeram uma
besteira. Olha, o que o Poder Judiciário meteu aqui
foi uma besteira. Esse rolo que ﬁzeram com os Vereadores é um caso mal resolvido e nós temos nos debruçado para fazer essa cirurgia, essa cicatrização e
essa recuperação.
Quanto aos números, besteira. Nunca vi uma
besteira tão grande, como aquela besteira que o Jobim fez da tal verticalização, como essa besteira também de se imiscuir na ﬁdelidade. Quem pode falar de
ﬁdelidade sou eu, que estou casado há 41 anos. Nós
somos os pais da Pátria.
Geraldo Mesquita, tem que ter o espírito da lei.
Que você entre em um partido e, com dez dias, receba um mensalão e mude, é uma coisa, mas você, no
ﬁm de oito anos, pela sua coerência, você não ter a
liberdade das suas convicções...
Petrônio Portella, meninos, ensinou: só não muda
quem demite seu direito de pensar.
Atentai bem! A ignorância é audaciosa e eu buscaria Descartes, que disse: “Se penso, logo existo.”
Então, estão tirando, não estão felizes, não. Nós é que
temos a sabedoria, nós é que somos os pais da lei,
nós é que estamos... E aí nós melhoramos essa dos
Vereadores, que está nascendo naturalmente o número... Olha que tem uma cidade de São Paulo com
seiscentos e poucos eleitores, tem uma em Minas com
oitocentos, o mesmo número de Vereadores que tem
uma cidade de 30 mil habitantes. Então, foi uma besteira muito grande que foi feita.
E eles não têm conhecimento. Quantos já foram
“prefeitinhos” aqui que sabem como isso funciona? As
transferências são ﬁxas, de acordo com os percentuais
estabelecidos corretamente na Constituição, no art. 29.
Então, eles não obedecem. E Ulysses os advertiu – ele
a beijou – que desrespeitar a Constituição é rasgar a
Bandeira do Brasil.
Lá, mais adiante, está aquilo de que falávamos
há pouco, eu e o Mozarildo: o art. 159. Por que está
essa zorra? Baixem a bola. Nós é que temos a sabedoria, nós é que somos os pais da Pátria. Foi assim
na história e o é. No art. 159, Mozarildo, o dinheirão
do País: é 53% para o nosso Presidente da República,
Luiz Inácio. Seria 21,5% para os Governos e o Distrito
Federal, 22,5% para os Municípios, que são 5.556, e
3% para o Fundo Constitucional. Aí o que eles ﬁzeram?
Burlaram, burlaram, enganaram, inventaram taxas,
conﬁscos, com outros nomes e outros apelidos, de tal
maneira que os Municípios passaram para 14%. Que
luta nossa para conquistar 1%!

MAIO 2009

16478 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas os Vereadores foram e ﬁzeram um congresso.
Não está tudo perdido. Nós sabemos onde estão. Eu vi,
nos dias 7 e 8 de maio, em Mato Grosso do Sul, uns
1.200 Vereadores, que foram assistir... Eu fui à palestra.
Fui o último, Geraldo. Foi um programa de dois dias, a
minha palestra encerrava. Olha, havia 1.200 pessoas,
Vereadores não só de Mato Grosso, mas também de
Rondônia, de São Paulo...
Este País está errado. Todo mundo quer mandar.
Atentai bem! Fizeram Luiz Inácio sonhar com o
continuísmo de Fidel, de Cuba, de Chávez, da Venezuela, do Morales, que já conseguiu, do Correa, do
reprodutor do Paraguai, que vai acabar conseguindo,
da Nicarágua... Aqui não passa. O Presidente Collor
disse que passa entusiasticamente. Ele está por fora
de como funciona o Congresso. Essa não é a votação
dos vetos, não, é separado. Não tem maioria absoluta, porque aqueles da CPMF, os 300 que defenderam
Esparta, continuam e a Constituição manda ter dois
terços. Eles sabem que não passa. Quem está garantindo a democracia é o Senado da República. Eles
sabem disso.
Eles corromperam, conquistaram, cooptaram
quase todas as instituições, mas aqui, não! Aqui, o
Luiz Inácio e os aloprados que o inspiram, os 60 mil
aloprados que entraram gratuitamente no serviço público pela porta larga, sem concurso e sem eleição,
e não como os Vereadores e nós, disputando o povo.
Nós somos o povo.
Aqui, temos bem mais votos do que o Poder Executivo. Aqui é o continuar do nascimento do poder da
democracia, quando o povo ia à praça e falava em Atenas, em Ágora. Começava-se às cinco horas da manhã
e não se terminava. Era gente demais. E a Itália, em
Roma, colocou-nos para representar aquele mundão
de gente, que era o povo, que fez a democracia. Na
Itália, numa democracia representativa, que somos
nós, Cícero falava: O Senado e o povo de Roma. Nós
podemos falar, eu posso falar: O Senado e o povo do
Brasil. Luiz Inácio, somos ﬁlhos do povo, do voto e da
democracia. Essa é a verdade.
Vi os Vereadores conscientes dessa missão. Não
vão abrir alas para os que estão, para a imprensa. O
tripé somos nós e eles são a nossa base. Acho que,
numa inspiração de Deus, eu disse ali: O Vereador é um
Senador municipal. Nós somos Vereadores Federais.
Em cada Câmara Municipal, vi o amor e a obstinação
daqueles que lutaram por sonho, ideal e serviço. Eles
são os nossos, os primeiros que abraçam o povo, que
atendem. Ulysses disse: Escutai a voz rouca do povo.
São os Vereadores.
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Ô Geraldo Mesquita, V. Exª, que é um ﬁlósofo da
teoria, da política, da democracia, e eles estão dispostos a transformar suas câmaras em catedrais da democracia, abertas sempre ao povo, onde haja reuniões
semanais, quando não para analisar os orçamentos dos
seus Prefeitos, para atender o povo nas suas audiências públicas. Enﬁm, que se entenda que as câmaras
municipais são as catedrais da democracia.
A eles, o nosso respeito e a nossa admiração.
Em especial, a um congresso que fez renascer a moralização do Poder Legislativo pelas nossas bases: os
nossos Vereadores.
Estavam lá o seu Presidente Aluízio Lima, que
o povo estima; o Senador Jayme Campos; a Senadora Serys; o Governador; o Vice-Governador; o Prefeito; o Deputado Federal Eliene Lima; José Domingos,
Deputado Estadual; o Adalto de Freitas, que é o Daltinho Freitas; lideranças; imprensa, num congresso
extraordinário.
Mato Grosso dá o exemplo. E não está assim
como eles pensam, não; essa democracia é consolidada. Eles estão dispostos, e eu comecei a acreditar.
Eu disse: “O homem que não luta pelo seu direito não
merece viver” (Rui Barbosa). E o direito é deles, eles
é que têm representatividade. É qualquer associação.
Nós somos a República democrática do Estado de direito, que começa nas câmaras municipais, que serão
hoje as catedrais da nossa democracia.
A democracia no Brasil está consolidada. Nós
somos pais da Pátria; nós temos que denunciar, ﬁscalizar e fazer leis boas e justas para o povo. Se o Poder
Executivo tem o dinheiro, se o Poder Judiciário tem a
capacidade punitiva, de cassar, de multar, de prender,
de ameaçar, nós temos a sabedoria. É nossa! Esta
Casa aqui tem três ex-Presidentes da República, vários ex-Governadores, ex-Prefeitos. O caminho para
se chegar aqui é longo, é de muito estudo, é de muito trabalho, é de muita ética. Somos julgados, a cada
instante, pelo povo.
Recebi, há pouco, da Câmara Municipal de Correntina, vejam como eles estão atentos:
Senhor Senador,
Encaminhamos a V. Exª Moção de Parabenização nº 4/09, votada por unanimidade
pelos Vereadores da Câmara Municipal de
Correntina na Sessão Ordinária do dia 29-42009.
O motivo que levou a Câmara a esta
unanimidade é a posição coerente, cidadã de
V. Exª no Senado da República em defesa de
legítimos interesses nacionais.
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Sendo o que nos cumpre para o momento, renovamos nossos protestos de estima e
elevada consideração.
Atenciosamente,
Milton Rodrigues Souza, Presidente da
Câmara de Vereadores de Correntina-BA.
E há uma requisição de uma Vereadora, mulher,
Iêda Pereira Barbosa:
Senhor Presidente,
Requeiro, após ouvido o Plenário na forma regimental, que a Mesa encaminhe “Moção
de Parabenização” ao Senhor Senador Mão
Santa, pelos relevantes serviços prestados ao
povo brasileiro, através da tribuna do Senado
Federal, onde realizou o milésimo discurso,
no dia 16 de abril de 2009. Nunca um Parlamentar realizou 1000 discursos dentro de um
único mandato no Congresso Nacional. Mão
Santa é o primeiro Parlamentar a realizar o
milésimo discurso como Senador.
Faço jus esta homenagem por ser um
Senador competente, dedicado e leal, respeitado por todos...
O que eu quero dizer é que isso é uma hierarquia
natural. A hierarquia mais séria, Geraldo Mesquita, eu
posso dizer. Eu sou oﬁcial da reserva, ﬁz o CPOR. Há
aquela hierarquia, a disciplina do Exército.
Atentai bem! A hierarquia mais séria é num hospital organizado. É a hierarquia do saber: o médico
interno, o médico residente, o médico assistente, o
diretor de clínica. É a hierarquia do saber.
Então, li esse – e tenho centenas deles – para
ver o reconhecimento das nossas câmaras municipais
ao Senado da República. E como disse: se o Executivo tem o dinheiro, o Judiciário tem o poder punitivo,
nós temos a sabedoria. Por isso é que o mundo nos
aceita como os pais da Pátria. E é isto que nós queremos dizer: a democracia está salva, e este Senado
da República não vai decepcionar o Brasil.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mão Santa, V. Exª me permite?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É o maior
prazer ouvi-lo. E quero lhe dizer que recebi muitos
aplausos, mas não era para mim geração, não; era
para essa geração nova de Senadores, na qual o povo
do Brasil acredita e crê.
Com a palavra o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mão Santa, V. Exª fez um discurso abrangente,
como sempre faz, com muita profundidade, analisando aspectos importantes. V. Exª citou várias vezes a
Constituição, a qual me orgulho de ter assinado como
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Constituinte, como Deputado Federal. E não me incluo
entre os 300 picaretas que o Presidente Lula diz que
existiam na Câmara. Não me incluo e, por isso, não fui
receber a medalha que ele ofereceu aos Constituintes
– se fosse, estaria tacitamente aceitando.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas ele disse
300 e salvou 213. V. Exª é o primeiro dessa lista.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Com
certeza, eu não estava entre os 300. Quero dizer que
tive muita honra de ser Constituinte, lutando por todos
os direitos fundamentais, sociais. No caso de Roraima, que na época era Território, a grande vitória foi
transformá-la em Estado, dando cidadania ao nosso
povo. Mas V. Exª abordou um ponto: o que o Presidente
Lula está fazendo para desmanchar a Constituição. É
o abuso das medidas provisórias, o abuso ao máximo,
porque abusar pouco é até tolerável, mas abuso ao
máximo. Outra coisa é a imoralidade de usar as emendas parlamentares para chantagear os Parlamentares
que ele chamou de picaretas. E, aí, o Parlamentar, às
vezes nem sendo picareta, é obrigado a se submeter
à chantagem de votar nas coisas dele para poder liberar recursos para o seu Município, por exemplo, para
poder liberar recursos para uma entidade do seu Estado. E, aí, são poucos aqueles que têm coragem de
não aceitar essa chantagem. Aqui temos três que não
se incluem nesse tipo de gente que aceita chantagem.
Mas até compreendo. Ouvi recentemente de um eleitor
que a vantagem do Deputado Federal e do Senador é
trazer dinheiro para o seu Estado, para o seu Município. Realmente, seria, se fosse de maneira digna. Se
aprovamos, na Comissão de Orçamento, um dinheiro
para o Município, para uma universidade, deveria ser
respeitada a votação do Congresso. O Senado aprovou aqui uma medida que acabaria com essa imoralidade, que é o chamado orçamento impositivo, isto
é, uma vez aprovado o orçamento, o Poder Executivo
tem que executar o que está aprovado e não ﬁcar fazendo essas manobras de chantagem. Por ﬁm, a outra – nem encontro o termo direito – malvadeza, para
não usar outro termo pior, que este Governo faz é com
os Municípios. Os Municípios, na Constituição atual,
desde 1988, portanto, são Entes Federados. Poucos
países têm essa classiﬁcação. Mas são tratados como
o quê? Sempre que se fala de Município é como se ali
estivesse o antro da bandidagem, o antro das coisas
erradas. No entanto, a matriz e o antro da bandalheira
estão no Governo Federal, que, inclusive, chantageia
com os Parlamentares e com os Prefeitos a execução
de obras. Então, é preciso, sim, que se comece respeitando a base da Nação, que são os Municípios. E
o Presidente Lula precisa aprender que realmente não
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é fazendo contornos à execução da Constituição que
ele vai ﬁcar para a história, não.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Incorporo
todas as palavras do Senador Mozarildo Cavalcanti
e, para terminar, digo o seguinte: foi um avanço extraordinário na recuperação dos valores da democracia
do Brasil o Congresso.
Geraldo Mesquita, fui abraçado por Vereadores
de Rondônia – o seu Estado é mais adiante – e de São
Paulo. Lá falou muita gente muito importante, mas eles
contaram que, quando eu encerrei, lotou e apareceu
gente. E aquilo não era uma homenagem a mim, não;
era ao Senado da República.
E homenageio os Vereadores por toda a grandeza. Cada cidade deve olhar para o seu Vereador – e
hoje está surgindo tudo que é instituição, organização,
ONG, todas querendo mandar em tudo. Mas os Poderes são: o Executivo – não precisa o John McCain dizer
“Barack Obama é o nosso Presidente”; nós dizemos
que o Luiz Inácio é o nosso Presidente –, o Judiciário
e o Legislativo. E somos nós que temos a sabedoria,
que o próprio Deus disse que vale mais do que ouro
e prata. E eles, os Vereadores, são a nossa base, são
os nossos soldados da linha de frente deste Poder Legislativo. A eles, o nosso respeito. Mas conto um fato
para quem entende as coisas, Luiz Inácio, sobre Giscard D’Estaing. Onde nasceu a democracia? Não foi na
França? Ele governou a França durante sete anos, do
partido de Charles de Gaulle, estadista. Ele disputou
as eleições e ganhou no primeiro turno, mostrando sua
competência, e o segundo turno ﬁcou com Mitterand
– um Luiz Inácio: tinha sofrido várias derrotas, coligouse com outros partidos; o desemprego assolava, ele
fez uma química, os funcionários públicos de 8 horas
passariam a 3 horas, 5 horas, o que criaria vagas.
Ganhou as eleições. Então, a imprensa foi a Giscard
D’Estaing, quando ele passou a faixa, obedecendo à
alternância da democracia, que lá nascera, e perguntaram: “E você, o que vai ser?” – “Vou ser Vereador na
cidade em que nasci.” E foi. Isso traduz a grandeza
que nós somos.
O Vereador é o primeiro. É o primeiro que abraça o povo, o primeiro que o escuta, o primeiro que o
representa. É, a nosso ver, a grande autoridade da
democracia brasileira.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª
tem razão, e o Senador Mozarildo, como se diz popu-
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larmente, foi na mosca. O Congresso Nacional resgatará a plenitude do respeito que merece, inclusive
perante o povo brasileiro, no dia em que tomar duas
providências: acabar com essa lorota de medida provisória e instituir o orçamento impositivo, para que o
Governo não ﬁque com esse instrumento na mão para
fazer barganhas e chantagens com parlamentares. V.
Exª foi na mosca. Parabéns!
Concedo a palavra a V. Exª, Senador Mozarildo
Cavalcanti, por vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Geraldo Mesquita, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, quero inclusive agradecer ao Senador
Mão Santa, que me antecedeu nesta tribuna, por ter
me dado a chance de abordar esse tema. Realmente, eu diria até que a mãe de todas as mazelas que
campeiam no Congresso Nacional está exatamente
nessas duas coisas.
Para nós, Senador Mão Santa, que como médicos gostamos e lutamos para fazer diagnósticos, os
diagnósticos estão aí. Farra de medidas provisórias.
Medidas provisórias que são verdadeiras medidas
frankenstein, porque a ementa diz uma coisa, e, no
bojo, vai tudo que é remendo. Uma medida provisória,
por exemplo, que fala sobre, vamos dizer, um assunto ﬁnanceiro, bota lá no seu bojo a criação de cargos,
bota lá no seu bojo, como uma iniciativa do relator,
a mexida, por exemplo, numa área agrícola. Então,
o que acontece é que votamos aqui essas emendas
frankenstein, sem nem sabermos exatamente o que
está escondido no bojo, embrulhado nessas medidas
provisórias. Então, temos que acabar, sim, urgentemente com essa farra.
É evidente que nós não estamos aqui defendendo que não exista a medida provisória. Existem casos,
como, por exemplo, o que acontece hoje lá no seu Piauí,
um caso de calamidade, como está o Piauí, como está
o Amazonas, em que as medidas administrativas têm
de ser mais rápidas. Aí se justiﬁcam, sim, as medidas provisórias. Aliás, a Constituição diz “em caso de
relevância e urgência”, mas não é o que vemos aqui
como rotina. A maioria, mais de 90% – se não estou
enganado, foi o próprio Senador Aloizio Mercadante
quem fez esse levantamento –, mais de 90% das medidas provisórias não têm urgência nem relevância. Por
isso, tenho dito sistematicamente, quando encaminho,
que sou contra, na preliminar, a questão da relevância
e da urgência, e às vezes voto no mérito, porque, às
vezes, não dá para ﬁcar contra no mérito, como, por
exemplo, se amanhã houver uma medida provisória
beneﬁciando os policiais militares do Estado do Acre,
do Piauí ou do meu Estado. Mas o caminho para fa-
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zer essas coisas não é a medida provisória. Portanto,
quero agradecer.
Há também a questão das emendas. Se identiﬁco
um problema no Município A, B ou C no meu Estado, se
converso, por exemplo, com o Reitor da Universidade
Federal do Estado ou com o Reitor da Universidade
Estadual de Roraima e vejo do que precisam, apresento uma emenda e, depois, tenho de me submeter
– com o perdão da palavra – a puxar o saco do Presidente da República e dos Ministros e me submeter a
ser ﬁscalizado aqui se voto ou não de acordo com o
desejo do Governo para poder ter a emenda liberada.
Então, a malvadeza que estão fazendo não é comigo;
a malvadeza que estão fazendo é lá, na ponta, com
o cidadão do Município, com a cidadã do Município,
com o estudante da universidade, enﬁm, com as pessoas que precisam se beneﬁciar da obra para a qual
a emenda foi colocada.
Portanto, já de algum tempo, as minhas emendas
não têm sido liberadas, porque o Governo evidentemente não quer liberar para alguém que tem a coragem de criticar. E aí, como diz V. Exª, Senador Mão
Santa, o Presidente Lula acha que, quando a pessoa
discorda da “brilhante” cabeça dele, está falando mal
dele. Quando a pessoa critica um ato dele, tem que
ser cortado, eliminado, e aí se usam todos os mecanismos para desmoralizar quem faz isso.
Mas o objetivo, Sr. Presidente – e agora é o Senador Mão Santa que preside a sessão –, do meu pronunciamento é mesmo homenagear as mães do Brasil,
porque ontem foi o Dia das Mães, e aos domingos não
há sessão no Senado. Quero homenagear as mães do
meu Estado, mas homenagear principalmente, Senador Geraldo Mesquita, as mães da região da Raposa
Serra do Sol; as mães que tiveram que sair ou as mães
que, ﬁcando, tiveram que ver seus ﬁlhos saírem. Isto
eu vi, mães chorando, tenho isso ﬁlmado e fotografado.
Quero homenagear essas mães vítimas de uma ação
absurda do Governo Federal, um verdadeiro ato de
diáspora, de desterro dessas pessoas feito em pleno
séc. XXI por um governo que se diz popular, que se
diz a favor do trabalhador.
Por incrível que pareça, Senador Mão Santa, foi
no dia 1º de maio, Senador Geraldo Mesquita, no Dia
do Trabalhador, que se começou, de maneira coercitiva,
a retirar os trabalhadores daquela região para jogá-los
em assentamentos na periferia de Boa Vista.
E hoje recebo uma informação mais “interessante” – coloco esse interessante entre aspas, porque
de interessante não tem nada. É que, dentro desse
assentamento do Incra chamado PA Nova Amazônia
– Projeto de Assentamento Nova Amazônia –, há um
grupo de índios que foi para lá, e hoje o Incra e a Funai
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assinaram um acordo para reconhecer como reserva
indígena essa quantidade de índios que migraram para
lá, contrariando agora até a decisão recente do Supremo, que marcou, fez um corte, para dizer que tudo que
existia até 5 de outubro de 1988, que foi quando se
promulgou a Constituição, tinha de ser demarcado. A
partir daí, novas comunidades feitas artiﬁcialmente ou
por deslocamento, seja ingenuamente ou de boa-fé,
não podem mais ser consideradas reservas indígenas,
até porque, Senador Mão Santa, 13% do Brasil já é de
reserva indígena, para uma população que é de 0,3%
do total dos brasileiros.
E eu não gostaria de fazer aqui o que o Presidente Lula faz: dividir os brasileiros entre pretos, índios ou
brancos de olhos azuis. Aliás, aprendi isto na escola
de Medicina, no exercício da Medicina: não olho as
pessoas pela cor, pela altura, pelo dinheiro que têm.
Eu olho pela condição humana e procuro, sempre procurei, tratar as pessoas independentemente de cor, de
raça, de Estado ou de crença, enﬁm. E é assim que
eu entendo. A minha formação é de humanista. Não
cabe, portanto, no humanista esse rótulo de esquerda,
direita ou centro.
E o que eu vi no meu Estado foi um negócio absurdo, o que eu ainda vou aqui relatar com detalhes,
porque estou elaborando o relatório. E quero dizer
àquelas pessoas que ﬁcaram na reserva, porque eram
casadas com indígenas, ou mesmo os indígenas que
ﬁcaram e que não queriam a demarcação dessa forma
– aliás, a maioria –, que nós vamos fazer um trabalho de
acompanhamento permanente, porque senão amanhã
tanto estarão na miséria aqueles que foram enxotados
de lá para a periferia de Boa Vista ou mesmo para os
bairros de Boa Vista, como os que estão vivendo lá.
Quer um exemplo? Está aqui o jornal Roraima hoje:
“Beribéri – Conﬁrmada epidemia em Uiramutã”. Sabe
o que é beribéri, Senador Geraldo Mesquita? O Senador Mão Santa o sabe muito bem. É carência de
vitamina B. Por que eles têm essa carência? Porque
se alimentam mal. Porque a base da alimentação não
fornece essa vitamina, porque a farinha de mandioca,
a macaxeira, enﬁm, a proteína que eles adquirem não
tem suﬁciente quantidade de vitamina B.
E o Secretário do Índio de Roraima, que é um
índio formado em Matemática e que está concluindo
o curso de Direito, diz: “Secretário conﬁrma epidemia
em Uiramutã”. E diz mais: “Funasa foi omissa”. Eu acho
que o Secretário foi até elegante em dizer que a Funasa foi apenas omissa. A Funasa foi criminosa, porque
essa não é uma doença como uma epidemia ou uma
infecção que surge do dia para a noite, não.
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Essa é uma doença que se vai instalando à medida em que a pessoa não se alimenta adequadamente.
Então, quero pedir, Senador Mão Santa, e isso
aqui vai constar do meu relatório, para ver como já está
a situação hoje das pessoas indígenas que moram lá
naquela região.
Outro fato importante também publicado no jornal Roraima hoje: “Saúde Indígena. Funasa cancela
contratos com ONGs e Diocese”. O CIR – Conselho
Indígena de Roraima, tenho repetido aqui, é uma entidade corrupta que tem um conluio com a Funai e a
proteção do Governo Federal e que quer agora mandar exclusivamente como se fossem imperadores da
região Raposa Serra do Sol. E cancelou sabe também
com quem? Com a Diocese de Roraima, da Igreja Católica, que tinha convênio, ganha dinheiro para prestar
assistência indígena.
E o que me admira, Senador Mão Santa, é que
faz tempo que eu denuncio aqui, baseado em pareceres do Tribunal de Contas da União, e só agora a
Funasa cancela os contratos com o Conselho Indígena de Roraima, essa ONG corrupta que está lá no
comando dessa história, e a Diocese da Igreja Católica. Há tempos que isso aqui está sendo denunciado,
mas agora...
E olha só, interessante, quem é o Coordenador
da Fundação Nacional de Saúde lá em Roraima? Um
cidadão que foi preso pela Polícia Federal, porque cometeu atos de improbidade administrativa e continua
coordenador, porque ele é patrocinado pelo Líder do
Governo aqui no Senado, Senador Romero Jucá.
Então, não é possível tratar coisa tão séria como
a saúde dessa forma. Não é possível! E, depois, dizse: “Ah, o Mozarildo está batendo muito na Funasa”.
Aliás, eu acho que a Funasa não devia mais existir! A
Funasa não devia mais existir! Eu quero fazer uma ressalva: ela não devia mais existir da forma como existe,
porque jogam para lá pessoas que vão para defender
interesses escusos – não são interesses políticos,
não, são interesses escusos – e os proﬁssionais, os
funcionários que passaram em concursos, que foram
treinados, que são bons proﬁssionais, são obrigados,
às vezes, a coonestar, a compactuar com as malandragens que são feitas lá.
Eu já disse que vou aqui pedir uma CPI da Funasa, mas, como eu pedi uma CPI da Amazônia e,
dentro dessa CPI da Amazônia, podemos investigar
a atuação da Funasa na Amazônia, notadamente na
saúde indígena, estou aguardando, pois já que a CPI
da Amazônia já está pronta, com mais de 40 assinaturas, para ser instalada, vou aguardar que a Mesa
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decida sobre a CPI, porque, dentro dela, poderemos
investigar perfeitamente a Funasa.
Sr. Presidente, como eu disse, eu passei do dia
20 do mês passado até sexta-feira agora, dia 8, em
Roraima, numa missão oﬁcial do Senado, designado
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – eu e o Senador Augusto Botelho. Tivemos o
apoio da Força Aérea Brasileira para nos deslocar a
algumas localidades dentro da reserva. Não pudemos
ir a todas, mas ouvimos muita gente que já está expulsa. Inclusive, lá, Senador Geraldo Mesquita, tem uma
associação, a Associação dos Excluídos da Reserva
Indígena Raposa Serra do Sol. Essa associação é
que vai realmente acompanhar judicialmente, junto ao
Ministério Público, junto às autoridades do Estado, às
autoridades federais, a situação dessas pessoas que
foram de lá expulsas.
Eu disse a V. Exª, Senador Mão Santa, ainda há
pouco, que eu perdi a guerra dessa questão da Raposa
Serra do Sol, mas não perdi a guerra, não. Acho que o
Brasil perdeu uma guerra muito grande por decisão do
Presidente Lula, induzido a erro pelo ex-Ministro Thomaz Bastos. Induzido a erro – já disse claramente –,
porque foi feita uma molecagem jurídica: a revogação
da Portaria nº 820. Antes de a portaria ser publicada,
Senador Geraldo Mesquita, ele informou ao Relator
do processo no Supremo, que, baseado nisso, pediu
a extinção de todas as ações e, no dia seguinte, antes
da publicação da portaria, o Presidente Lula assinou o
decreto de homologação da reserva indígena Raposa
Serra do Sol. Só isso aí, Senador Mão Santa, bastaria
para anular o ato de demarcação.
E vejam bem. Tenho uma emenda constitucional
proposta aqui em 1999, há dez anos, que pede o quê?
Que determina o quê? Que, nas demarcações de reservas indígenas, o processo continua sendo feito lá
pela Funai e por seus antropólogos, seus falsos antropólogos, inclusive, e falsos funcionários, porque, no
caso de Roraima, um motorista assinou o laudo como
técnico agrícola. Portanto, o laudo é falso, a portaria é
uma malandragem jurídica.
Mas, mesmo assim, o Supremo não teve, como
disse o Ministro Marco Aurélio, condições de desembrulhar um embrulho tão bem enrolado que o Governo
Federal fez. Ele fez um trabalho de advocacia permanente, porque só eu vi o Dr. Toffoli, o Advogado-Geral
da União, várias vezes no Supremo, inclusive nas sessões de julgamento – como vi também o Ministro da
Cultura no julgamento dessa questão.
Mas a questão foi decidida. E eu me surpreendo,
porque, depois que houve essa molecagem da mudança da portaria, nós entramos com uma ação em
2005, depois da assinatura do decreto do Presidente,
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que levou quatro anos para ser julgada, e deu-se prazo
para, em 30 dias, retirar as pessoas de lá. Felizmente,
o equilíbrio e a sensatez do Desembargador Federal
Jirair, o Presidente do Tribunal Regional Federal, evitaram malefícios maiores, quando tentou fazer realmente
a execução dentro do possível no espírito da lei.
Quero dizer que vou voltar a trazer os detalhes
aqui, mas, também, neste pronunciamento ainda, falar
que ﬁco admirado, Senador Geraldo Mesquita, com
a mobilização contra essa minha emenda constitucional. Vejo, por exemplo, um Senador como Aloizio
Mercadante dizer: “O Supremo legisla, porque nós
não legislamos.” Lógico! Quem está impedido de aprovar ou de votar essa emenda? É o PT. Foi o Senador
Aloizio Mercadante que pediu para voltar para a CCJ.
Foi o Senador Tião Viana que apresentou pedido de
apensamento. É a Senadora Marina Silva que está
apresentando voto em separado. Foi de novo ela que
pediu vistas.
Então, aí já mobiliza um monte de ONGs, e tal. E o
que nós estamos pedindo é alguma coisa absurda? Que
o Senado examine a demarcação de terras indígenas?
Ou será que é porque eles têm medo que descubramos
que as coisas não são feitas corretamente?
Porque se estão fazendo corretamente, se não
tem malandragem, se não tem erro, se não tem crime,
o Senado examina, como examina a aprovação de embaixador. Não tenho conhecimento de um embaixador
indicado pelo Presidente da República que tenha sido
rejeitado pelo Senado; não tenho notícia de um Ministro
do Supremo, ou do STJ, ou dos tribunais superiores,
que tenham sido rejeitados por este Senado, após indicados pelo Presidente da República. Por quê? Porque
eles preenchem os requisitos legais.
Então, se os processos das reservas indígenas
preenchem os requisitos legais, se está tudo certo, o
Senado, de jeito nenhum, vai renegar. Mas eu vi até já
aí um manifesto dizendo que o Congresso Nacional representa interesses de grupos. Aí eu pergunto: e esses
movimentos não representam interesses de grupos?
É lógico que representam. E o que é pior, Senador
Geraldo Mesquita e Senador Mão Santa, nem são os
índios que falam por eles, são gigolôs de índios, que se
arvoram, digamos, de porta-vozes desses índios.
E eu vou acompanhar, repito, durante todo o meu
mandato, o desdobramento dessa questão.
E mais, já tem duas outras reservas indígenas,
Senador Geraldo Mesquita, delimitadas no meu Estado.
Uma na região norte, a reserva do Anaru, que vai fundir
todas as reservas indígenas, Ianomâmi, São Marcos e
Raposa Serra do Sul, fechando toda a fronteira norte do
Estado, com a Venezuela e com a Guiana. Toda essa
região vai ser reserva indígena. E, no sul do Estado,
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uma reserva indígena chamada Trombetas/Mapuera,
que pega um pedaço de Roraima, um pedaço do Pará,
para inviabilizar uma região riquíssima no Pará, a região de Trombetas, onde há riquezas e minerais em
excesso, e eles avançaram por dentro de Roraima mais
um pedaço. Além das reservas ecológicas.
Tem uma lá que está no gabinete do Presidente,
no sul do Estado, e que também... Quer dizer, Roraima
está sendo cercada por todos os lados. E dizem: “Mas
você é contra a demarcação de terras indígenas?”.
Digo: Não, senhor. Sou a favor.
O meu Estado detém 50% da área territorial demarcada para reservas indígenas, com uma população
que representa 30% da população do Estado. Onde é
que está essa população indígena, Senador Mão Santa? Noventa por cento na capital Boa Vista e nas sedes
dos Municípios ou nas vilas. Nas aldeias, no máximo,
no máximo, com boa vontade, tem 10%.
Por que eles fazem isso? Porque eles realmente
não têm como sobreviver nas aldeias. Eles não têm
assistência da Funai. A Funai tem um cabide de empregos enorme, mas, na hora de assistir o índio, não
dá nada. Se não fosse o Governo de qualquer Estado
– do Acre, do Amazonas, de Roraima especialmente –
a atender os índios... No caso de Roraima, os índios de
lá são índios de Roraima, não são índios do Lula, que
não gosta de pessoas A, B ou C, ou que quer dividir a
Nação. Esquece, por exemplo, uma lição histórica de
que o Brasil começou a expulsar os holandeses daqui
com militares do Brasil: um índio, um negro e um branco. Eles três ﬁzeram táticas próprias que nem os holandeses conheciam, de guerrilha, vamos dizer assim, e
ganhamos a primeira batalha que foi o início da expulsão dos holandeses que tinham invadido o Brasil. Essa
miscigenação, construída de maneira histórica... O que
o Governo Lula quer é desmontar a história e escrever
uma história a partir do Governo Lula, talvez com uma
visão um pouquinho parecida, Senador Geraldo Mesquita, com aquela descrita naquele livro A Revolução dos
Bichos, porque, realmente, não dá para entender que as
pessoas sejam no Brasil classiﬁcadas pela cor da pele,
pela cor dos olhos ou porque é rico ou é pobre.
Eu, realmente, ﬁco constrangido e quero dizer, mais
uma vez, às mães lá da reserva Raposa Serra do Sol,..
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
...do Surumu, de Normandia, do Mutum, da Água Fria,
do Socó, do Uiramutã, dizer para todas elas o seguinte:
Vocês merecem mais do que os parabéns pelo seu dia.
Merecem o respeito de toda a Nação!
E se hoje ainda o mundo todo lamenta e menciona com frequência o holocausto dos judeus, um dia o
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Brasil vai lamentar o holocausto de brasileiros que foram
desterrados de uma região importante para o Brasil, que
ﬁca na fronteira com a Venezuela e com a Guiana.
Hoje, já tive duas informações. Há dois dias, a
Polícia Federal prendeu dois cidadãos transportando
cocaína da Guiana para Boa Vista, dentro da reserva
Raposa Serra do Sol. Ontem, outro cidadão transportando bebida alcoólica e outras coisas.
Agora, o que temos que cobrar é que a Receita
Federal vá para as fronteiras, que a Polícia Federal vá
para a fronteira defendê-la, porque esta missão é exatamente da Polícia Federal e da Receita Federal.
As Forças Armadas têm a obrigação de defender a integridade territorial e a soberania da Nação
naquela região.
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Portanto, Senador Mão Santa, quero encerrar
pedindo a transcrição dessas duas matérias, mostrando o que vai acontecer naquela reserva depois de as
pessoas terem sido – como algumas ainda estão sendo – expulsas do local que escolheram para morar. E
lamento, vou dizer, que no Dia do Trabalhador milhares
de trabalhadores tenham sido retirados dos seus locais
de trabalho, das suas moradias à força.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVACANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Mozarildo Cavalcanti adverte o Governo
Federal para uma reﬂexão na distribuição de terras no
seu Estado honorário.
Convidamos para usar da palavra o Senador
Geraldo Mesquita Júnior, que representa o PMDB e
o grandioso Estado do Acre, cuja bravura o sertanejo nordestino para lá levou, e o Estado que se tornou
República de Galvez, Plácido de Castro libertou, e V.
Exª continua com a bravura daquele povo e trazendo
a grandeza a esta Casa.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Senador Mão Santa, que preside a sessão,
Senador Mozarildo, Srªs e Srs., Senador Mão Santa,
V. Exª tem razão nesse seu comentário. O povo acreano é um povo bravo. De fato, nos primórdios, fomos
colonizados por levas e levas de nordestinos que saíam do Ceará, do Piauí, do Maranhão fugidos da seca
e foram para o Acre colher seringa.
Tenho um companheiro lá. V. Exª estava falando
de vereadores há pouco, e eu tenho um companheiro
no interior do Estado, ex-Vereador Dindim, de Feijó.
Ele, toda vez que me encontra, me cobra: “Senador,
mande um recado, mande um abraço para o pessoal
que está lá vendo-o, ouvindo-o, lá no interior do Estado, nos seringais, trabalhando, dando duro”. O povo
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acreano dá um duro danado, Senador Mão Santa. Ô
povo valente, contra tudo e contra todos.
Estou eu aqui hoje atendendo a um apelo do
Vereador Dindim, mandando um abraço, não só para
ele, como para os homens, para as mulheres e os jovens da minha terra que trabalham de sol a sol, não
deixam a peteca cair e têm uma herança muito forte
de valentia.
V. Exª cultua o saber e o trabalho. Muitos na minha terra carecem do saber porque educação, como
de resto em todo o nosso País, Senador Mão Santa,
está pela hora da morte. As avaliações dos Enems da
vida apontam um quadro muito preocupante. Então,
para muitos acreanos falta o conhecimento, não o saber, porque são sábios pela própria natureza. Mas, a
disposição para o trabalho, para a luta, Senador Mão
Santa, isso ninguém pode cobrar do povo da minha
terra.
Por falar nisso, dia 1º de maio, eu tive o privilégio
de participar de um seminário promovido pelo PSDB
lá no meu Estado. Seminário muito concorrido. Eu me
surpreendi, Senador Mão Santa: dia 1º de maio, as
pessoas deveriam estar na rua festejando essa data
importante para os trabalhadores de todo o mundo, e
me surpreendi, Senador Mozarildo, com um auditório
repleto, lotado de Vereadores, Prefeitos, militantes do
PSDB. Tivemos a presença do Senador Alvaro Dias,
que foi convidado (convidado ilustre do PSDB) para
proferir uma palestra. Eu também tive a grata satisfação e o prazer de ser convidado, fui com muito prazer,
participei. Quero aqui registrar, foi um ato político de
muita importância. As oposições no meu Estado estão
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começando a se movimentar no sentido de enxergar
um propósito, um rumo. Esse seminário foi um marco,
foi algo de extrema importância, Senador Mozarildo,
para nos ajudar a reﬂetir acerca dos caminhos a serem
percorridos, dos objetivos a serem buscados e alcançados. Eu faço este registro porque o ato, de fato, me
impressionou.
Parabenizo o companheiro Bocalom, que preside
o PSDB no Estado, e todos aqueles que participaram
da organização. Parabenizo o Dr. Fernando Lage, que
organizou o seminário na condição de Presidente da
Fundação do PSDB Teotônio Vilela.
Senador Mão Santa, estou aqui mais uma vez
para prestar contas das missões oﬁciais que a gente
cumpre em nome do Senado. Estive, mais uma vez,
participando de uma sessão do Parlamento do Mercosul, desta feita ocorrida na cidade de Assunção,
Paraguai. Estivemos lá tratando de questões importantes que já devem ter sido alvo de considerações
de algum Parlamentar que também participou. Enﬁm,
conseguimos equacionar, resolver a chamada representação cidadã no Parlamento do Mercosul. Ou seja,
a proporcionalidade. Era uma questão que vinha há
um ano e meio se arrastando no Parlamento, com
uma resistência considerável da bancada dos parlamentares do Paraguai, mas com muita habilidade de
todos que participaram de uma grande conversação
em torno do assunto. Chegamos a um denominador
comum. O Brasil conseguiu convencer as partes, os
estados partes de que sua representação não poderia ser inferior a 75 Parlamentares, mas caso a gente
consiga encaminhar as mudanças que a legislação
requer, para que a gente introduza esse processo
eleitoral, o Brasil, a representação brasileira assumiu
voluntariamente o compromisso de que, havendo uma
eleição para parlamentares do Mercosul no nosso País
no ano que vem, a nossa representação será, neste
primeiro momento, apenas de 37 Parlamentares. Uma
parte proporcional a Argentina também elegerá e as
bancadas do Paraguai e Uruguai permanecerão com
18 parlamentares cada uma delas.
Este assunto, Senador Mão Santa, o Congresso
brasileiro terá que deliberar sobre ele. Aﬁnal, a Constituição e a nossa legislação não preveem a eleição
para parlamentares do Mercosul. Teremos que introduzir isso no nosso ordenamento jurídico, teremos que
conversar com o povo brasileiro acerca desse propósito.
É um assunto que não pode ser tratado, não pode ser
encaminhado, não pode ser equacionado e resolvido
à margem da compreensão e do entendimento da população brasileira. Precisamos falar mais sobre Mercosul aqui no Parlamento, Senador Mão Santa. É um
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assunto que a gente tangencia eventualmente, mas é
de extrema importância para o País.
A mim, que sou Parlamentar de um Estado do
oeste brasileiro, do Acre, alguns perguntam: “Mas qual
é o seu interesse no funcionamento, no crescimento
do Mercosul, na participação do Parlamento do Mercosul?”
Senador Mão Santa, o Mercosul não deve dizer
respeito apenas aos Estados do Sul fronteiriços com
as nações. O Mercosul deve ser do interesse do povo
de Roraima, do povo do Acre, do povo do Ceará, do
povo do Piauí, do povo brasileiro. No caso do povo
acreano, por exemplo, a economia acreana muito se
beneﬁciaria aproximando-se dos processos que regem
as relações no Mercosul.
Sou daqueles que, com entusiasmo, Senador Mão
Santa, defendem o ingresso imediato da Venezuela no
Mercosul, por razões já de todos conhecidas, mas, sobretudo, porque o ingresso da Venezuela – que talvez
seja algo que toca muito próximo a Roraima – vai abrir,
Senador Mozarildo, com toda a certeza, uma porta, uma
janela, para que outras nações também ingressem no
Mercosul. Torço para que isso aconteça, de imediato,
com relação à Bolívia e ao Peru, países que fazem
fronteira conosco no Acre. O Acre tem uma fronteira
plena com o Peru e com a Bolívia. Se esses países ingressarem no Mercosul, fortalecerão sobremodo esse
grande bloco que não é mais só econômico, Senador
Mão Santa, tem que se constituir em um grande bloco
econômico, cultural, político e social.
No Parlamento do Mercosul, deveremos e estamos tratando de questões sensíveis aos povos das
nossas nações, questões que dizem respeito ao dia
a dia das pessoas, ao trânsito das pessoas, à conciliação de currículos escolares, à questão da energia.
Por exemplo, na sessão do Parlamento do Mercosul
ocorrida em Assunção, tivemos a palavra do Presidente
Lugo, que fez um discurso interessante. Ele mencionou
um fato que me prendeu muito a atenção. É claro que
ele não iria ao Parlamento do Mercosul sem abordar
um assunto muito discutido no Paraguai: a energia
de Itaipu, etc. Ele usou uma expressão muito interessante. Ele disse, Senador Mozarildo, em certa parte
do discurso, que considera uma questão de direitos
humanos cada paraguaio ter um ponto de energia na
sua casa, na sua residência, no seu local de trabalho,
etc. Portanto, o tema energia é um tema que precisa
ser discutindo no Mercosul, principalmente no Parlamento do Mercosul. O Brasil tem um programa que,
em certas partes do País, tem obtido sucesso; em
outras, claudica; em outras está sendo executado de
forma precária. É o “Luz para Todos”, o antigo “Luz no
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Campo”. A gente precisa pensar nesse programa em
termos de América Latina, Senador Mozarildo.
É um programa que o Brasil poderia exportar
como tecnologia e, de forma solidária, ajudar as nações
menores, as nações que nos circundam, das quais somos vizinhos, a introduzirem um programa como esse,
que eu considero de fundamental importância.
Senador Mozarildo, com muito prazer, dou um
aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo Mesquita, esse tema do Mercosul, como V.
Exª disse, não interessa somente aos Estados do sul
do País. Houve no início, quando esse grupo foi lançado, uma confusão. Parecia assim: Mercosul é para
o mercado do sul do país; houve quem defendesse o
Merconorte. Na verdade, isso aconteceu porque não
foi bem explicado ou discutido. Hoje, eu acho que não
há mais essa dúvida. V. Exª disse muito bem: interessa
muito ao seu Estado, interessa muito ao meu Estado a
entrada de outros países no Mercosul. Inicialmente eu
queria falar sobre a proporcionalidade do futuro Parlamento eleito do Mercosul. Há setores que se intitulam
como altamente intelectualizados de uma esquerda
meio enferrujada que pregam, por exemplo, que o seu
Estado e o meu estão super-representados no que
tange a Deputados Federais, porque eles defendem
uma pessoa, um voto, isto é, então, São Paulo tinha
de ter ainda mais Deputados do que tem, porque sozinho São Paulo tem mais Deputados que toda a região
Norte somada. Então, a desigualdade e o desequilíbrio começam por aí. Quem é forte não precisa de
muita gente para defendê-lo, não; mas quem é fraco
precisa de mais gente para defendê-lo. Mas essa proporcionalidade no que tange ao Mercosul se inverte.
Está se querendo defender o contrário: que o Brasil
tenha menos proporcionalidade, quer dizer, menos
peso nas decisões do que os países que formam os
outros países da América do Sul. Então, se somarmos todos os países da América do Sul, fora o Brasil,
chegaremos à conclusão de que eles têm menos população do que o Brasil. Logo, é muito importante ter
esse critério bem em conta. Não é porque o Brasil – e
V. Exª disse aí – espontaneamente defende que, num
primeiro momento, tenha uma Bancada bem menor,
praticamente a metade... Mas também é aquela história: não há como ﬁcar fazendo gracinha apenas, sem
levar em conta os milhões de brasileiros que somos
nós. Por outro lado, V. Exª colocou um ponto: não há
ninguém mais interessado na entrada da Venezuela do
que nós, de Roraima. Eu costumo dizer que não sou
um Senador por Roraima, mas sou um Senador de
Roraima, porque, nascido lá, escolhi continuar vivendo lá. Portanto, duas vezes sou roraimense. Eu acho
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importantíssima a entrada da Venezuela. Nós analisamos essa matéria na Comissão de Relações Exteriores, da qual V. Exª é Vice-Presidente. A Venezuela
pôs uma série de condicionantes, inclusive cláusulas
para serem cumpridas em 2013 e 2016, e vários dos
acordos comerciais não foram cumpridas. Então, essas
coisas não podem ser feitas assim. Fora o insulto que
o Presidente Chávez já fez, dizendo que o Senado do
Brasil era papagaio de pirata dos Estados Unidos. Isso
eu relevo, porque a Venezuela não é Hugo Chávez,
embora eu tema que, de repente, possa ser como se
subestimou que Cuba não era Fidel e até hoje ainda
é Fidel por meio do seu irmão. Então, eu temo. Agora,
por outro lado, acho que há como compatibilizar, desde
que tenhamos mecanismos para isso. Quer dizer, não
queremos nos intrometer na forma como a Venezuela
está, desde que realmente haja legitimidade, que o
povo realmente possa se expressar. Mas, por exemplo, no meu caso, no caso do meu Estado, a balança
comercial – e o Ministro disse isso lá na Comissão
de Relações Exteriores – da Venezuela com o Brasil
é altamente favorável para o Brasil. Mas que Brasil,
Senador Geraldo Mesquita? Do seu Estado? Do meu
Estado? Do Amazonas? Não, é o Brasil de São Paulo,
é o Brasil de Minas Gerais, é o Brasil do Rio de Janeiro. Então, está muito bom para esses Estados. Roraima é encravado dentro da Venezuela. Se olharmos o
mapa da América do Sul, veremos que Roraima entra
na Venezuela. E qual o benefício que nós temos hoje?
Praticamente só a energia elétrica que vem de Guri.
E se amanhã a Venezuela quiser agir como a Bolívia
de Evo Morales agiu em relação ao gás? Então, nós
precisamos, sim, queremos, mas é aquela história: não
é porque precisamos que vamos aceitar de qualquer
forma. Precisamos discutir a entrada da Venezuela em
termos altivos, respeitosos. Quero cobrar que meu Estado se beneﬁcie dessa entrada, porque, por exemplo,
é inadmissível que a gasolina que nós consumimos em
Roraima seja mais de dez vezes mais cara do que a da
Venezuela. Isso é ilógico sob todos os aspectos. Mas o
que é isso? O monopólio da Petrobras, que penaliza o
povo do meu Estado. A energia que vem da Venezuela
era para ser baratíssima, mas sabe por que não o é?
Porque a Eletrobrás e a Eletronorte querem praticar
uma política de uniformidade de tarifas. Então, quem
paga o pato? O povo de Roraima. Então, vamos fazer
isso, olhando Estados fracos, como o meu, o seu, o
Amapá, toda essa questão tem que ser olhada. Estou
cansado de dizer... O Presidente Lula está no seu penúltimo ano de Governo e é só olhar os índices de desenvolvimento humano, econômico e tal para ver que
as desigualdades regionais não diminuíram. A Região
Norte continua mais pobre; a Região Nordeste, idem; e
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as Regiões Sul e Sudeste, mais ricas. Então, é como
aquela música: “os mais ricos continuam cada vez
mais ricos e os mais pobres, cada vez mais pobres”.
Então, espero que, com o equilíbrio e com a consciência amazônica que V. Exª tem, possamos debater o
Mercosul olhando exatamente para os Estados mais
pobres deste País.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com absoluta certeza, Senador Mozarildo.
Quando eu advogo o ingresso da Venezuela, claro
que são cumpridos alguns pressupostos e algumas
tratativas normais nesse tipo de acordo internacional.
Por exemplo, estive na Venezuela, em Caracas, em
2006, e me deparei com uma situação inusitada: na
Venezuela, procura-se uma água mineral e ela é da
Itália ou da França... Por que ela não pode ser de Roraima? Roraima deve ter fontes de água mineral em
abundância e outros produtos.
É isto que digo, Senador Mozarildo: vamos pontuar as coisas, para que as vantagens não sejam concentradas apenas nas mãos da Fiesp, que é a grande
beneﬁciária, de fato, dos acordos comerciais que temos com a Venezuela.
Esse é um assunto que está sendo tratado pelo
Senado Federal, pela Comissão de Relações Exteriores. Acredito que, brevemente, ele terá um desfecho
qualquer. Espero que seja favorável ao entendimento
que explicitei aqui.
Quero também, Senador Mão Santa, prestar conta
do último compromisso oﬁcial que assumi.
Na última semana, estive na bela Buenos Aires,
cidade que V. Exª tanto estima, participando de uma
importante reunião da Comissão de Direitos Humanos
do Parlamento do Mercosul. Digo importante reunião
da Comissão de Direitos Humanos, porque ali se tratou de um assunto que nos vai dizer respeito muito
proximamente.
Estava programada a realização de um importante
seminário sobre violência doméstica, a ser realizado
agora, 18 e 19, em Montevidéu, promovido pelo Parlamento do Mercosul, sob a coordenação da Comissão
de Direitos Humanos. Mas, dada a proximidade, dada
a premência do tempo, e dadas as providências que
terão de ser tomadas ainda para que esse seminário
seja bem sucedido, resolvemos, a bom tempo – assim
entendo, Senador Mão Santa –, transferir a realização
do seminário para a reunião do Parlamento do Mercosul
que vai ocorrer aqui no Brasil, nos dias 30 de junho e 1º
de julho, possivelmente até aqui no plenário do Senado
Federal. Então, esse seminário foi, em bom momento,
transferido para essa próxima oportunidade, e, aí sim,
poderemos organizá-lo, para que seja um marco na
discussão da violência doméstica, não só no nosso
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País, mas também em relação ao que ocorre nos demais países que fazem parte do Mercosul.
A Comissão de Direitos Humanos do Parlamento
do Mercosul é hoje presidida pela Parlamentar Mirtha
Palacios, do Paraguai, e participam Parlamentares de
todos os países envolvidos com a questão do Mercosul. E essa decisão foi tomada nesta última semana
em Buenos Aires, em reunião convocada para debater
essa questão e outras questões importantes, como
a elaboração e conclusão de um importante relatório. É previsto no nosso regimento que esse relatório
seja apresentado anualmente à Comissão de Direitos
Humanos, que, por meio de seus membros, realiza
audiências públicas nesses países que fazem parte
do Mercosul, colhe informações que dizem respeito
à situação dos direitos humanos nesses países e, no
ﬁnal, elabora um relatório.
Esse relatório está em vias de ser ﬁnalizado, Senador Mão Santa. O do Brasil já está bem avançado, e
o do Paraguai foi concluído. Estamos aguardando que
a Argentina e o Uruguai apresentem sua versão para
que possamos consolidar isso tudo e apresentar, inclusive aos nossos Parlamentos nacionais, o relatório da
situação dos direitos humanos sob a ótica da Comissão
de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul.
Eram essas as informações que me cabia trazer,
a título até de prestação de contas, pois, aﬁnal, estivemos nessas reuniões em nome do Senado Federal como Parlamentares do Mercosul e, portanto, em
missão oﬁcial.
Creio que a missão oﬁcial requer sempre que venhamos aqui prestar contas do ocorrido, do que ﬁzemos, para que o Senado Federal tome conhecimento,
para que o Parlamento brasileiro e o povo brasileiro
tomem conhecimento de que não estamos por aí passeando, de que não estamos por aí à toa. Estamos,
sim... de forma que envolve inclusive um certo sacrifício, porque não é fácil.
As pessoas podem dizer: O cara foi a Buenos Aires, foi a Montevidéu, foi a Assunção! Mas isso, para
conciliar com nossas atividades aqui no Parlamento,
não é fácil, e envolve, sim, sacrifício, sacrifício que assumimos, por vezes, com muita satisfação, porque é
uma missão oﬁcial que cumprimos, em nome do nosso
Parlamento, do nosso País. E eu tenho muita satisfação
e muito orgulho de fazê-lo e de cumprir tais missões.
Senador Cristovam, que é um dos mais ilustres
integrantes do Parlamento do Mercosul, com a palavra.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Geraldo Mesquita Júnior, eu agradeço seu pronunciamento. Quero que quem escutou tome como sendo um
pronunciamento meu, porque também, como Parla-
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mentar do Mercosul, cumpro as mesmas funções suas,
embora o senhor tenha sido muito mais dedicado do
que eu, até mesmo, durante um tempo, sendo o Líder
da Bancada brasileira. E, de fato, o senhor precisa dizer, porque as pessoas não acreditam que isso não é
viagem de passeio. Quinta-feira próxima eu vou sair
daqui para uma solenidade de formatura em São Paulo, na qual eu sou paraninfo, na Universidade Zumbi
dos Palmares, uma universidade para negros que dá
cotas para brancos; aí viajo imediatamente para Ourinhos, lá no sul de São Paulo; em Ourinhos, faço uma
palestra e no outro dia, de manhãzinha, fazemos uma
caminhada pela cidade; saio num carro desesperado
para Londrina, para pegar um avião, chegar aqui à noite, às oito horas, para, no outro dia, às nove e meia, ir
para a reunião do Mercosul. Se alguém acha que isso
é diversão, está completamente enganado. Daí, por
mais tempo que a gente tenha de dormir, no domingo,
em vez de estar com a família, no outro dia de manhã
estamos em reunião e, na terça-feira, a gente acorda,
às vezes, três e meia da manhã, para poder estar no
aeroporto duas horas antes, às quatro horas, para embarcar às seis, para estar aqui na terça-feira de manhã,
porque temos a Comissão de Educação. E as pessoas
acham que isso não é uma tarefa fundamental e que
exige um esforço enorme. Com que objetivo? Tentar
construir esta maravilha que é um dia o continente inteiro ﬁcar unido, não apenas em um grande mercado
– eu acho secundário o mercado –, mas uma grande
união latino-americana de Estados, de povos. Então,
ﬁco feliz que o senhor, em nome de todos nós, os dezesseis Parlamentares, tanto os oito daqui, como os
da Câmara, esteja dizendo da nossa função, da nossa
tarefa, do nosso esforço. Nenhuma viagem dessa é
de diversão. Ao contrário, é uma viagem de bastante
esforço e, além disso, quase sempre para o mesmo
lugar, que é Montevidéu. Nem de turismo para conhecer outros lugares não está sendo. Às vezes, consigo
umas horinhas para comprar uns livros que aqui não
se tem em espanhol, mesmo assim é raro. É um trabalho muito duro e uma viagem cansativa, porque a
gente tem que sair de madrugada lá de Montevidéu.
Viaja horas, tem que parar no meio do caminho. É uma
esforço que a gente tem que fazer. As pessoas esquecem esse esforço que aqui a gente faz.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É verdade, Senador. Eu acho que o meu sentimento deve ser igual ao seu. Eu acho que isso tudo
vale a pena quando a gente imagina lá na frente estarmos próximos da consolidação do processo de integração de todos esses países que fazem parte do
nosso continente, nesse grande bloco, como eu disse,
que não é mais só econômico, mas é um bloco político,
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social, educacional, cultural, que é o Mercosul, com o
seu Parlamento, com as suas instituições.
Eu sempre imagino tudo pelo o qual a gente
passa, eu supero, relevo, pensando exatamente nisto:
que um dia, quem sabe, a gente, ainda por aqui vivos,
possa festejar a consolidação de um grande bloco, que
vai fazer desta América Latina um continente mais saudável, mais democrático e mais justo, com os povos
das nações que o integram.
Senador Mão Santa, era isso que eu desejava
falar.
Muito obrigado pela tolerância com o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nós queremos é cumprimentá-lo. V. Exª, além das
atividades aqui, ó Cristovam Buarque, ninguém melhor
está se dedicando que Geraldo Mesquita.
E nós acreditamos nisso, Geraldo Mesquita, porque a nossa cultura veio da Europa, veio da Grécia, da
democracia. E o Parlamento europeu é uma realidade.
Modiﬁcou, paciﬁcou, botou a moeda que é o euro. E
eles tinham diﬁculdades ideológicas entre os países
muito mais severas do que nós temos hoje com as
ideologias da Venezuela de Chávez.
Então, quero crer que será um grande avanço.
E o Geraldo Mesquita está fazendo um trabalho
extraordinário, consolidando o Parlamento da América do Sul, que antevejo com grandes perspectivas da
nossa uniﬁcação.
E ele tem toda a razão, porque o Acre foi um
Acre que nasceu dessas distorções regionais, nasceu
dependendo da Bolívia, foi República, e depois se integrou ao Brasil com o sacrifício de muitos sertanejos
nordestinos que, tangidos pela seca, acreditaram na
riqueza do ouro branco: a borracha.
Então, nós acreditamos no Parlamento da América do Sul, porque nossa cultura toda é ocidental,
desde o nascer da democracia da Grécia e da religiosidade cristã.
Prorrogo a sessão por meia hora para que o Rio
de Janeiro e o Brasil ouçam esse extraordinário Senador, que é o Senador Marcelo Crivella, pelo PRB,
que é o partido dessa extraordinária ﬁgura que Deus
está submetendo a determinadas provações, como
submeteu o próprio ﬁlho, o Cristo, a sofrimento para
que Ele nos guiasse.
Então, a nossa admiração ao Presidente do partido de V. Exª, o PRB, e que cheguem as nossas palavras aos céus através das ondas sonoras das rádio
AM, FM e da televisão, para a recuperação de José
Alencar, um grande líder do partido e um grande VicePresidente da República que temos.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em nome do meu partido e em meu nome próprio,
quero agradecer a V. Exª pelos votos de felicitação e
de pronta recuperação que faz ao Vice-Presidente da
República. Quero trazer ao senhor e ao País a notícia
de que amanhã ele estará internado no Hospital SírioLibanês fazendo exames. Já faz cinco meses da sua
última operação. Graças a Deus, sua saúde tem sido
mantida. Ele se encontra em excelentes condições físicas, espirituais e psicológicas e amanhã, então, fará
seu teste. Amanhã mesmo, à tarde, já ﬁcará sabendo
dos resultados e esperamos, temos fé em Deus, que
sairá tudo bem.
Sr. Presidente, hoje pela manhã, estive na Transpetro conversando com vários sindicalistas do setor metalúrgico no Rio de Janeiro, e também com o Presidente
do Fórum Intersindical. Estavam presentes também o
Presidente da Nuclep e um Conselheiro do Fundo de
Marinha Mercante. E lá nessa reunião, Sr. Presidente,
também com vários dirigentes da Transpetro, foi tratado a respeito dos avanços da Nuclep. Essa empresa,
que estava sucateada antes do governo Lula, hoje tem
se aﬁrmado no cenário nacional e internacional como
uma grande construtora do setor naval e também do
setor nuclear.
O Brasil inteiro acompanhou o debate se seríamos
capazes ou não de construir uma plataforma de exploração de petróleo – plataforma marítima –, e a Transpetro fez a P-51 no prazo, com muita precisão técnica,
o que a levou a ganhar a concorrência da P-56. Mas
não foi apenas a P-51 e agora a P-56, a Nuclep está
fazendo os cascos dos novos submarinos da Marinha
brasileira, e com uma precisão extraordinária.
V. Exª sabe que um submarino submerge de
acordo com a precisão da usinagem do seu casco. E
a Nuclep fez isso de uma maneira tão perfeita que já
está recebendo encomendas ou participando de concorrências no exterior. De tal maneira que é um orgulho muito grande de todos os ﬂuminenses, de todos os
cariocas, do povo da minha terra a Nuclep recuperada.
E esperamos que ela agora possa voltar à construção
de motores para navios. São motores enormes. Alguns
deles têm a altura de um prédio de 4 andares. Eles
custam milhões de dólares. E nós gostaríamos muito
que a indústria nacional estivesse apta a produzir esses navios, até porque não é apenas a produção para
equipar os navios da Transpetro. São dezenas de navios que a Transpetro encomendou, mas também, Sr.
Presidente, a manutenção desses navios no futuro,
desses motores no futuro. De tal maneira que é um
grande ganho. Estivemos discutindo isso hoje. Espero
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que aqui no Congresso possamos nos debruçar sobre
essa questão e fazermos um debate qualiﬁcado, para
veriﬁcar tanto com os contratantes como também com
os contratados, com todos os operários, com o presidente da empresa, que tem o desejo de participar
dessa obra, desse grande avanço para a engenharia
nacional a ﬁm de chegarmos aos melhores caminhos
para a Nação.
Sr. Presidente, o que me traz aqui – e não serei
longo, serei breve...
Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar também os senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, as Srªs e os Srs.
Senadores e os demais presentes neste plenário.
O que me traz aqui, Sr. Presidente Mão Santa,
é o pacto federativo. Se formos analisar da chegada
dos portugueses, do nosso primeiro Governador, Tomé
de Souza, das primeiras estratégias para o desenvolvimento da nossa terra, as capitanias hereditárias, a
invasão que sofremos dos franceses, no Maranhão,
por conta de naufrágios, a invasão planejada pelos
Holandeses, no Nordeste, e também por franceses
inconformados com o Tratado de Tordesilhas, tomando
a ilha de Villegagnon... Aliás, Sr. Presidente, acho que
não deveria chamar-se de ilha de Villegagnon. Lá está
a Escola Naval. Dever-se-ia chamar Almirante Barroso,
Almirante Tamandaré. Temos tantos heróis nacionais.
Não sei por que dar o nome de um heroi francês, que
foi muito mais um corsário para nossa terra do que um
desenvolvimentista.
Se formos olhar, Sr. Presidente, o Brasil colônia,
desde aquelas páginas encantadoras escritas com
heroísmo e poesia, quando os missionários jesuítas
chegaram a essa terra, passando pela epopeia das
Bandeiras, onde os Garcias, os Raposos, os Tavares,
os Fernão Dias, os Bartolomeus Buenos rasgaram
essas matas a golpes de tenacidade e bravura e balizaram os limites da nossa Geograﬁa até chegar aos
sonhos de liberdade de Frei Caneca e Tiradentes. Se
nós formos ver, os processos da nossa independência, o Primeiro Reinado, o Império e a República, os
sonhos que embalaram os nomes tutelares da nossa
Pátria, os patriarcas da nossa cidadania, com certeza,
não era tipo de federação que temos hoje.
O pacto federativo hoje já não atende aos Estados. Estamos vendo agora um Nordeste castigado pelas chuvas. E eu pergunto a V. Exª o que podem fazer
os Governadores do Piauí, do Ceará, especiﬁcamente
esses dois Estados diante dessa imensa calamidade,
senão preencher tantos e tantos formulários do nosso
Ministério da Integração, do Secretário Nacional de Defesa Civil, com fotograﬁas, com relatos e mandar para
Brasília em busca de recursos? Porque os recursos

MAIO 2009

16492 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

estaduais, Senador Mão Santa, não são os mesmos
que V. Exª tinha à disposição na época em que governava este País o Presidente Sarney ou mesmo o Presidente Collor. Por ocasião do governo do Presidente
Fernando Henrique, com a criação das contribuições,
com o centralismo ﬁscal, os governadores e também os
prefeitos dos 5.564 Municípios dessa terra ﬁcaram sem
condições efetivas de responder diante das calamidades. Hoje dependem muito de fundos de participação
que, muitas vezes, sofrem quando o presidente, com
políticas, agora mesmo é o caso, políticas acertadas,
políticas corretas, nosso Presidente Lula merece o
aplauso inteiro da Nação, políticas anticíclicas importantes, políticas de redução, de impostos, de IPI, mas
isso baixa o Fundo de Participação dos Estados.
Em relação aos Municípios, o Presidente também
foi magnânimo quando determinou aos seus Ministros
da Economia e do Planejamento que os repasses aos
Municípios não fossem um centavo menor do que os
do ano passado, quando o Brasil cresceu 5% – cresceria 8%, não fosse a tragédia do nosso terceiro trimestre –, já atingido mortalmente pela crise ﬁnanceira
internacional.
Sr. Presidente, o piauiense, quando imaginou
a República Federativa brasileira, jamais pensou em
deixar de ser piauiense, com os seus valores, com as
suas tradições, com as suas memórias, com a sua
maneira de ser, com a sua música, com a sua comida,
com a sua ﬂâmula, com o seu baluarte, com as suas
tradições, assim como o baiano, o carioca, o paulista,
de tal maneira que era preciso respeitar os valores, as
suas perspectivas, os projetos regionais. E tudo isso,
Sr. Presidente Mão Santa, senhores telespectadores
e ouvintes da Rádio Senado, ﬁcou prejudicado por
esse conﬁsco ﬁscal, por esse centralismo federativo
que hoje vivemos. É preciso discutir isso.
Os Prefeitos têm vindo aqui – nossa Constituição
prevê que os Municípios são entes federativos – para
dizer que não têm representantes. Os Deputados representam o povo, os Senadores representam os Estados,
mas quem representa os Municípios? Indiretamente,
tanto os Senadores, porque, representando os Estados, representam os Municípios, como os Deputados,
porque o povo é que constitui, na substância, cada um
desses Municípios. Mas, constitucionalmente, diretamente, são os Prefeitos que têm que vir aqui. No dia
a dia, na prática da democracia, são os Prefeitos que
precisam viajar e trazer para cá suas marchas, seus
congressos, seus almoços, seus jantares, para falar ao
Presidente da República das suas angústias.
Então, Sr. Presidente, é preciso ver que o desenvolvimento mental, psicológico de um jovem no
Rio de Janeiro não é o mesmo do de um jovem no
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Piauí. Até que ponto podemos ter um mesmo código
penal? Até que ponto a Justiça brasileira deverá ser
centralizada?
Sr. Presidente, vivemos situações completamente diferentes, ainda que sejamos um só povo, uma só
raça, e temos isso como paradigma sagrado, cláusula
pétrea da nossa Constituição e, mais do que da nossa
Constituição, da nossa formação. Mas é preciso reconhecer que é preciso dar mais autonomia aos Estados
e aos Municípios.
Por isso, Sr. Presidente, há um ano e meio tento
sensibilizar os Senadores, sobretudo a Presidência e
a Mesa, para estabelecermos aqui uma comissão que
estude o nosso sistema federativo, que ouça as ruas,
que ouça o povo, que ouça os Senadores experientes, como V. Exª, que já foi Governador e “prefeitinho”,
que sofreu na pele a necessidade de dar resposta a
tempo e a hora às necessidades daquela gente sofrida e valente do Piauí, que hoje contempla, muitas
vezes desalentado, como é difícil responder ou ter os
recursos para realizar as obras pelas quais o povo não
pode esperar.
Então, Sr. Presidente, se V. Exª me permite, vou
ler o meu discurso para os Anais da Casa, pois, quando eu sair daqui, as moças da Taquigraﬁa vão pedi-lo.
Vou lê-lo rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Mas o senhor já falou tão bem, com emoção, com
coração. Foi um dos mais belos pronunciamentos que
eu já ouvi nesta Casa.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito agradecido, Sr. Presidente, mas vou atender à
exigência das nossas devotadas taquígrafas, pois elas
preferem receber já por escrito, para fazer uma consulta sem probabilidade de erros gráﬁcos. Presidente,
não vou me demorar.
O pacto federativo brasileiro, ﬁrmado na Constituição Federal de 1988, não corresponde mais aos
interesses dos entes federados. Já há algum tempo,
vem sendo requerida a sua reformulação, tanto por
parte de Parlamentares, como de Governadores e
Prefeitos de todo o País.
O jogo federativo entre a União, Estados e Municípios tem sido inglório e obscuro para os entes subnacionais. De um lado, há o problema da repartição das
receitas tributárias; do outro, persistem as desigualdades regionais e uma perniciosa guerra ﬁscal entre
os Estados membros, gerando um sistema injusto de
competição por investimentos privados.
O Brasil é o único modelo de federação que inclui
os Municípios no rol dos entes federados. Contudo, a
tão falada municipalização ainda não ocorreu. O modelo atual ainda é movido por uma dependência dos
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Municípios em relação aos seus respectivos Estados.
O art. 46 da nossa Constituição dispõe que o Senado
Federal representa, federativamente, os Estados e o
Distrito Federal. Assim, os Municípios não têm a sua
condição de ente federativo completa. Eles não têm
representantes no Parlamento nacional. É importante
que reformulemos o art. 46, incluindo os Municípios nas
mesmas condições dos Estados e Distrito Federal,para
que assim possam, constitucionalmente, ter aqui seus
representantes.
Historicamente, o modelo federativo brasileiro difere, em sua essência, do modelo americano e de outras
nações que adotam a forma federativa de Estado. No
Brasil, a União surgiu antes dos Estados, num pacto
de descentralização do poder, mediante a criação de
Estados membros dotados de relativa autonomia. Foi
uma divisão do Estado unitário (Império) em Estado
federado (regime republicano de 1891).
Nos Estados Unidos e em diversas outras nações
ocorreu exatamente o contrário: as partes (colônias)
uniram-se para formar um poder central (a União de
Estados), num processo de concentração de poder.
Antes mesmo da Constituição de 1988 já se delineava o modelo de pacto federativo adotado atualmente no nosso País. O processo teria se iniciado como
consequência direta das eleições para Governador de
1982 – as primeiras eleições democráticas pós-regime
militar –, quando o foco da discussão e da modelagem
do novo pacto federativo surgiu, ainda em nível estadual. Não é de estranhar, portanto, que o pacto federativo
estabelecido na Constituição de 1988 recebeu forte
inﬂuência do pensamento descentralizador das elites
subnacionais e dos partidos de Oposição, que avocaram maior autonomia para os entes federados.
O modelo atual da federação brasileira se enquadra muito mais no campo da autonomia dos Estados e,
principalmente, na distribuição das receitas tributárias,
formatada numa política de compensações ﬁnanceiras através dos fundos de participação dos Estados
e dos Municípios.
Outras matérias importantes e necessárias à
formulação de um pacto federativo equilibrado, cooperativista e duradouro, não foram consideradas no
momento da elaboração do pacto atual. A bem da
verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o modelo federativo brasileiro não resulta, historicamente,
de um debate profundo na sociedade. Aqui se adotou
o sistema como um remédio contra o centralismo da
monarquia, numa dimensão político-territorial. Mas
nunca se encontrou um ponto de equilíbrio entre os
entes federados no que se refere às responsabilidades,
deveres e competências de cada um.

MAIO16493
2009

Terça-feira 12

Como já foi dito, o pacto resultante da Constituinte de 1988 tem uma modelagem alicerçada na
autonomia relativa dos entes federados e na repartição do bolo tributário. Pouco se avançou em relação a
outras questões relevantes para o sistema federativo,
dentre elas a ﬁxação, clara e precisa, de atribuições
e competências de cada nível de unidade da federação. Os ajustes feitos até agora não foram suﬁcientes
para corrigir as distorções do sistema. A União, para
se sobrepor à repartição de recursos, criou uma série
de contribuições sociais alheias ao pacto federativo,
desvirtuando ainda mais o nosso sistema.
Além dos temas já apontados e daqueles que
vierem a ser considerados como pertinentes pela comissão a ser constituída, sugerimos o debate dos
seguintes:
1. as deﬁciências do pacto federativo
brasileiro;
2. a forma, os mecanismos, os instrumentos, as instituições e o modelo de federação
de que necessitamos;
3. o grau de autonomia dos entes subnacionais e o equilíbrio da federação;
4. a interdependência entre os entes federados e os mecanismos e instrumentos de
cooperação;
5. os mecanismos e instrumentos de subsidiariedade aplicáveis ao novo modelo (formas
de correção/compensação da heterogeneidade regional);
6. a repartição de recursos entre os entes
federados versus encargos. Veja, por exemplo,
o caso da escola pública municipal. A educação
infantil passou a ser encargo dos Municípios,
mas não repassaram os recursos necessários. Vez por outra, temos a amargura de ver,
nos noticiários e nas pesquisas, o fracasso da
escola pública municipal em todo o território
nacional. Isso tem sido uma preocupação constante deste Governo, que motivou, inclusive, a
criação do Fundef. Mas ainda estamos atrasados nas creches. É uma coisa que se precisa
discutir num novo pacto federativo;
7. deﬁnição de regras claras de ﬁxação
de competências exclusivas, privativas e concorrentes entre os Entes Federativos. Vamos
acabar com as guerras ﬁscais também;
8. a independência e a harmonia entre
os Poderes, principalmente em âmbito subnacional;
9. o sistema e a carga tributária e seus
desdobramentos na guerra ﬁscal entre os entes subnacionais;
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10. como reconstruir o pacto federativo
no nosso País sem se ater apenas à discussão do federalismo ﬁscal.
11. Assim, ante a imperiosa necessidade
de aprofundamento dessa discussão, requeri,
em abril de 2008, ou seja, há mais de um ano,
por meio do Requerimento nº 488, a criação de
comissão temporária para promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo
pacto federativo no Brasil ou o aperfeiçoamento do já existente. Há alguns dias, apresentei
um requerimento de urgência – referendado
pelos Líderes Agripino, Antonio Carlos Valadares, Mercadante, Jucá, Arthur Virgílio e Osmar
Dias – para que o requerimento de criação da
comissão temporária fosse apreciado e votado
pelo Plenário desta Casa.
Tudo isso, Sr. Presidente, porque julgo que é
fundamental e urgente que o Senado Federal discuta
esse tema de grande importância para o País e conclua
por um pacto que respeite, em melhores condições,
as atribuições e as competências dos Entes Federados. Ademais, não podemos deixar que esta Casa,
que representa os Estados, não cumpra o seu papel
de enfrentar esse problema, esse debate qualiﬁcado,
deixando que, amanhã, outro Poder o faça.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer,
agradecendo a sua costumeira generosidade. V. Exª
tem o espírito do Parlamento. Não é à toa que V. Exª
fez mil discursos, às vezes clamando como João Batista no deserto ou como Cícero, que teve a cabeça
decepada e colocada no rostro do Fórum Romano,
ou mesmo como Demóstenes, que pronunciou o mais
extraordinário libelo contra as loucuras da truculência
e do liberticídio. V. Exª, com a mesma chama, com o
mesmo gás, com o mesmo amor à democracia, tem-se
mostrado aqui um homem do Parlamento. É o primeiro
a chegar e o último a sair.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aprendemos aqui mesmo, no nosso grande Senado da
República. Sei que é muito importante. V. Exª mostrou
cultura, buscando Parlamentares e oradores do mundo todo, mas bem aí Teotônio Vilela, moribundo, com
câncer, ensinou que um dos valores do Parlamento é
resistir falando e falar resistindo.
Recentemente, o Piauí sofreu a intempérie das
grandes enchentes, não só o Piauí, mas o Nordeste
todo, e vários Senadores do Nordeste, eu do Piauí,
Heráclito Fortes, João Vicente e o Deputado Federal
Mainha, esse extraordinário Líder político, e hoje Presidente do DEM no Piauí, sugerimos ao Presidente da
República que, da maneira como foi feita para Santa
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Catarina uma medida provisória, que tem sua razão
constitucional de urgência e relevância, seja feita uma
medida provisória em defesa do Nordeste e sobretudo
do Piauí, que enfrenta as calamidades da enchente.
Para inspirar ao Presidente da República o sofrimento do Piauí, recebi um e-mail do portal do extraordinário jornalista piauiense Tomaz Teixeira, “A
verdade doa em quem doer!”. Tomaz Teixeira já foi
Deputado Estadual várias vezes e, sem dúvida, foi o
político que mais enalteceu e ajudou, na carreira política, o Presidente do MDB e hoje Deputado Federal
Alberto Silva.
Tomaz Teixeira escreve para sensibilizar o Presidente da República, com sua inteligência privilegiada,
quanto à situação do Piauí. “A verdade doa em quem
doer!”. Ele foi Presidente do PMDB regional. Então, é
para despertar a sensibilidade do nosso Presidente Luiz
Inácio diante do sofrimento do Piauí a manchete:
Wellington Dias precisa ter humildade e reconhecer fracasso de seu governo
Faz pena ver a grande imprensa deixar
de fazer as críticas construtivas necessárias
contra o governo do Sr. Wellington Dias [do Partido dos Trabalhadores do Piauí]. São muitos
os erros, perdemos a maior oportunidade de
fazer deslanchar o desenvolvimento do nosso
estado. O governador não soube administrar os
projetos necessários para a infra-estrutura do
estado, deixando transparecer que não estava
preparado para ser governador e daí a falta de
apoio do Presidente Lula ao seu governo.
Isso diz o jornalista Tomaz Teixeira.
Não adianta, contra números e fatos não
há argumentos. O governador Wellington Dias
[do PT] fracassou em não conseguir os recursos necessários para os grandes projetos de
infra-estrutura do estado [do Piauí].
A decepção de produtores dos cerrados
em perder parte da produção de soja por falta
da Transcerrado; o porto de Luiz Correia que
até agora não passou de blá blá do governo
petista; a não recuperação da ferrovia Luiz Correia a Teresina, para viabilizar a conclusão do
porto; a não conclusão do aeroporto de São
Raimundo [Nonato]; a não consolidação do
turismo, por falta de infra-estrutura hoteleira,
saneamento básico e o funcionamento em
padrões normais do aeroporto internacional
de Parnaíba; a não implantação da ZPE de
Parnaíba; essa ZPE qualquer governante de
inteligência normal enxergaria que seria a obra
mais importante para o governo do PT, pois,
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além do intercâmbio comercial com o mundo,
seria a grande opção de geração de emprego;
a Barragem de Castelo que é também uma hidrelétrica de 30 megawatts, que tem o projeto
na Seplan desde o segundo governo de Alberto
Silva, que inclusive indenizou os proprietários
da área de formação do lago da grande barragem [e evitaria essa inundação de Teresina];
a falta de apoio aos cerrados do Piauí, como
ponto básico indiscutível de desenvolvimento
com uma larga produção de grãos; não conseguiu incluir o estado na opção de uma das
cinco reﬁnarias de petróleo anunciadas pelo
Presidente Lula. É melhor pararmos por aqui.
Sem essas obras o Governo do PT pode ser
considerado medíocre e atrasado.
Diz o jornalista Tomaz Teixeira:
Se o Governador Wellington Dias tivesse
pego esses projetos, colocado embaixo do braço e fosse para Brasília toda semana bater na
mesma tecla para o Presidente Lula, com certeza, teria conseguido algumas dessas obras
e seria inegavelmente o maior Governador do
Piauí. Mas, infelizmente, o nosso Governador
não sabe ter postura de estadista [uma miopia
administrativa]. Se com o Lula ele não consegue nada, imaginem se fosse o Serra.
É, Governador, reconheça, o senhor fracassou, e como fracassou. Agora não adianta
mais chorar o leite derramado. Perdemos as
maiores oportunidades de todos os tempos
com um Presidente do PT e um Governador
do Piauí do mesmo partido.
Eita Piauí que sofre!
Ainda mais com as enchentes.
Então, pediríamos ao Presidente Luiz Inácio que
atendesse diretamente o Prefeito de Teresina, Silva
Mendes, que fez as suas reivindicações, modestas
até, para a grandeza de Teresina, e os prefeitos das
regiões atingidas; diretamente aos prefeitos.
O Governador... Outro dia lemos um blog da cidade de Batalha, em que o articulista chama o governador de “Senhor Mentira”. O jornalista Carlos Pessoa
denuncia que, por quase três dias, Parnaíba, a maior
cidade depois de Teresina, ﬁcou sem energia elétrica,
com grande prejuízo em todos os aspectos. Até os comerciantes não puderam vender no Dia das Mães.
É como diz um jornalista lá, Deoclécio Dantas:
“Isso é uma lástima!” Como Boris Casoy dizia: “Isso é
uma vergonha!”
Então, essas são as nossas palavras.
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Lemos aqui o artigo de Tomaz Teixeira, jornalista respeitável, com uma vida toda dedicada ao Piauí,
para sensibilizar o Presidente da República a assinar
uma medida provisória que beneﬁcie o Piauí neste
momento difícil que atravessa, diante das enchentes,
e ainda com o Governo do Estado, que o Tomaz Teixeira classiﬁca de fracassado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos desta sessão de segunda-feira, dia 11 de
maio, iniciada às 14 horas, uma sessão não deliberativa,
a 69ª Sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
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) – (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).
Relator revisor: Senador Marconi Perillo
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 25-5-2009
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de
2006, que autoriza o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT a
executar obras nas rodovias transferidas a
entes da Federação, e dá outras providências
(proveniente da Medida Provisória nº 452, de
2008).
Relator revisor: Senador Eliseu Resende
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
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3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009).
Relator revisor: Senador Fernando
Collor
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2009, que dá nova
redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, que transfere ao
domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União (proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009).
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica; altera as Leis nºs
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho
de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001,
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá
outras providências(proveniente da Medida
Provisória nº 455, de 2009).
Relatora revisora: Senadora Serys Slhessarenko
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
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6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro
de 2009.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 01.06.2009
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Terceira e última 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
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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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Segunda 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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Demóstenes Torres,
que dá nova redação ao § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, para incluir o Cerrado
e a Caatinga entre os biomas considerados
patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
12
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
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– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
13
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
6, de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971 (dispõe sobre a administração e o conselho ﬁscal das sociedades
cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
14
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.
15
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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16
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.
17
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.
18
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela Casa),
do Senador César Borges, que altera os arts.
1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, a ﬁm de estender a prioridade
na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas que especiﬁca.
Parecer sob nº 358, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy, favorável aos
arts. 3º ao 6º, e pela rejeição dos arts. 1º e 2º
do Substitutivo da Câmara, restabelecendo o
art. 1º do texto originalmente aprovado pelo
Senado.

197

Maio de 2009

19
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.
20
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.
21
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:
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Senador Demóstenes Torres, favorável, com
adequação redacional.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2003
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 196, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
23
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
– 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.
24
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, Relato-

MAIO16499
2009

Terça-feira 12

ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a
Emenda nº 1-CE, que oferece.
25
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.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº
1.333/95, na Casa de origem, do Deputado
Jovair Arantes), que dispõe sobre a validade dos bilhetes de passagem no transporte
coletivo rodoviário de passageiros e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 464 e 465,
de 2008, das Comissões de Serviços de InfraEstrutura, Relator: Senador Marconi Perillo,
com voto vencido do Senador Expedito Júnior;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flexa Ribeiro.
27
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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28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/99, na
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga),
que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
determinar a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões
às necessidades das pessoas portadoras de
deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
Parecer sob nº 697, de 2008, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1
e 2-CDH, de redação, que apresenta.
29
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.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 1.531/2007,
na Casa de origem, da Deputada Janete Capiberibe), que altera a Lei nº 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, para tornar obrigatório o
uso de proteção no motor, eixo e partes móveis das embarcações.
Parecer favorável, sob nº 1.092, de 2008,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Leomar Quintanilha.
31
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
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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.
32
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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2008,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo
Paim.
34
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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35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº 6.238/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomano), 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).
Parecer sob nº 197, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gilberto Goellner, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2 ¿ CMA, que apresenta.
36
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 155, de 2008 (nº
202/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do
Estado de Israel sobre Cooperação nos Campos da Saúde e de Medicamentos, celebrado
em Jerusalém, em 19 de junho de 2006.
Parecer favorável, sob nº 309, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Flexa
Ribeiro.
37
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 272, DE
2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 272, de 2008 (nº
19/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo de Complementação Econômica
assinado entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai ¿ Estados Partes do Mercosul
e os Governos da República da Colômbia, da
República do Equador e da República Bolivariana da Venezuela ¿ Países Membros da Comunidade Andina, celebrado em Montevidéu,
em 18 de outubro de 2004.
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Parecer favorável, sob nº 310, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
38
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 273, de 2008 (nº
26/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
no Domínio da Defesa entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Guatemala, assinado em
Brasília, em 13 de março de 2006.
Parecer favorável, sob nº 311, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
39
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 274, de 2008 (nº
51/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Árabe Síria sobre Cooperação
Técnica e Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado em Damasco, em 3 de
dezembro de 2003.
Parecer favorável, sob nº 312, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.
40
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 286, de 2008 (nº
669/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Moçambique, na Área de Biocombustíveis, celebrado
em Brasília, em 6 de setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 313, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
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41
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 67, de 2009 (nº 53/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados Membros
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade da Praia, em 23
de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 314, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
42
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 68, de 2009 (nº 56/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção de Auxílio Judiciário em
Matéria Penal entre os Estados Membros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade da Praia, em 23 de
novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 315, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 ¿ Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, ﬁchas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a ﬁxar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
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Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipiﬁcando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, ﬁchas ou registros
por período superior a cinco anos.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência
nos termos do Requerimento nº 510, de 2007),
Relator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH
(Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
da Senador Demóstenes Torres, que regula-
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menta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto, em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as emendas, apresentadas ao Substitutivo,
no turno suplementar, perante a Comissão):
favorável, consolidadas na Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo).
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 3, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 213, de 2005, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que acrescenta
artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências, para
criminalizar a omissão de funcionários de laboratórios fotográﬁcos que tomam conhecimento
de fotos pornográﬁcas envolvendo criança ou
adolescente.
Pareceres sob nºs 74 e 75, de 2009, das
Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Reginaldo Duarte,
favorável, com a Emenda nº 1-CDH; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável ao
Projeto e à Emenda nº 1-CDH.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
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2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 566, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 3, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 566, de 2007, de autoria do
Senador Neuto De Conto, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de
1946, para regular a cobrança de anuidades
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Pareceres sob nº 832 e 833, de 2008, e
202 e 203, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com emendas 1 a 4-CCJ, que oferece; 2º
pronunciamento (sobre a emenda nº 5-Plen):
favorável.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento
(sobre o Projeto): favorável ao Projeto e às
Emendas nºs 1 a 4-CCJ; 2º pronunciamento
(sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
ﬁns e mecanismos de formulação e aplicação,
para introduzir critérios relacionados com as
mudanças climáticas globais no processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos
com horizonte de operação superior a vinte e
cinco anos.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Cer-
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tiﬁcada de Emissão (RCE) (unidade padrão
de redução de emissão de gases de efeito
estufa).
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 275, de 2008, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que altera o art. 244-A da Lei nº 8.069,
de 1990, e cria o art. 244-B para criminalizar
expressamente a conduta de quem se aproveita sexualmente de adolescentes expostos à
prostituição, exploração sexual ou abandono,
além de outras providências.
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53
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma
vez que o prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos encontra-se esgotado. (Fixação
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 11
minutos.)
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Ata Da 70ª Sessão Deliberativa Ordinária,
Em 12 De Maio De 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sr. José Sarney, Marconi Perillo, Mão Santa e Romeu Tuma
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 3 minutos, e encerra-se às 22 horas e 15 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Esta é uma sessão deliberativa ordinária do Senado da República do Brasil.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 408/09/PS-GSE
Brasília, 7 de maio de 2009
Assunto: Comunica envio de PLP à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 217, de
2004, do Senado Federal (PLS nº 130/03 Complementar, na casa de Origem), o qual “Acrescenta dispositivos
à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências, a ﬁm de determinar a disponibilização,
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre
a execução orçamentária e ﬁnanceira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente. – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 130, de 2003 – Complementar.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Ofício nº 247-L-DEM/09
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que altera a redação
do inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e dá outras
providências (dispõe sobre a interrupção da prescrição
em decorrência da citação, com efeitos antecipados ao
momento da propositura da ação judicial).
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 2009
Altera a Lei nº 11. 343, de 23 de agosto de 2006, para determinar como causa de
aumento de pena a hipótese de tráﬁco de
drogas cujos efeitos sejam mais gravosos
para a saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 11. 343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 33.......... ...................... ..................
.................. ............................................
§5º A pena aumenta-se de dois terços
até o dobro no caso de tráﬁco de drogas cujos
efeitos sejam mais gravosos para a saúde.”
(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação

Brasília, 12 de maio de 2009
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Francisco Rodrigues para integrar, como membro titular, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em substituição ao Deputado Vic Pires
Franco.
Atenciosamente, Deputado Ronaldo Caiado,
Líder dos Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Será feita a substituição solicitada.

No site da Agência Brasil, encontramos várias
reportagens sobre a devastadora expansão, no País,
do uso do “crack”, um subproduto da cocaína.
O grande alerta é para o fato de que o uso da
droga não está centrado só nas grandes capitais, mas
tem se expandido rapidamente pelo interior do Brasil.
Entre os exemplos, encontramos as cidades pernambucanas de Caruaru, em pleno agreste, e Petrolina,
no sertão nordestino, localidades onde cresce o consumo de “crack.” Em Minas Gerais, os municípios de
Governador Valadares, Montes Claros e Uberaba registraram aumento no número de homicídios de jovens
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nos últimos três anos, coincidindo com o aumento de
apreensões das pedras de “crack”.
Em 2006, foram apreendidos, no Brasil, 145 quilos
de pedras de “crack”. No ano seguinte, esse peso saltou
para 578 quilos, segundo dados da Polícia Federal.
Como a dependência dessa droga é mais agressiva, consequentemente crescem o “mercado”, os
gastos dos consumidores, o lucro dos traﬁcantes, e,
paralelamente, os índices de criminalidade.
Pesquisas revelam que o “crack” também atinge
os jovens da classe média, inclusive nas repúblicas estudantis. Entre os mais pobres funciona o incentivo ao
crime, trazendo as piores consequências, já que o usuário faz qualquer coisa para comprar uma “pedra”.
O psiquiatra Félix Kessler explica que “os danos
familiares, sociais e proﬁssionais que essa droga causa,
a violência que ela gera, levando, às vezes, o indivíduo
para a criminalidade, preocupam muito. Os pacientes
tornam-se mais agressivos e, no desespero do uso da
droga, meninos vão para criminalidade e meninas se
prostituem, em troca da pedra”.
De acordo com Luis Sapori, coordenador do Centro
de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o “crack” faz
com que “o indivíduo se isole num processo de embrutecimento absurdo e desumanização, que gera rompimentos familiares, de trabalho e de escolaridade”. Ele conclui:
“Isso gera um tipo de violência mais intensiva, consistente
e perversa do que a cocaína e a maconha”.
Em audiência pública, a Comissão de Serviços
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (RS) discutiu,
em abril recente, a “epidemia” do “crack” nesse Estado.
O presidente da Comissão, deputado Fabiano Pereira,
foi enfático ao dizer que “o “crack” não é uma droga e
sim, uma arma química”, tendo em vista a relevância
dos dados e acontecimentos drásticos que ocorrem em
função da substância. “A luta contra o “crack” deve ser
um esforço de toda sociedade. Um motivo é o amor ao
próximo, e o outro, é a questão de sobrevivência, pois
essa droga está dizimando pessoas, principalmente
os jovens”, disse o parlamentar.
O presidente da Associação do Ministério Público,
Marcelo Dorneles, aﬁrmou que cerca de 80% da violência
física gerada no RS tem origem ou ligação com o “crack”.
Ele destacou que o Ministério Público convive, em várias
instâncias criminais, com os agentes da droga, sejam traﬁcantes, homicidas ou jovens. Para ele, o “crack” é diferente
de todas as drogas. “O “crack” não deve ser experimentado. É altamente viciante e os índices de recuperação são
insigniﬁcantes, é um caminho sem volta”, disse.
Conforme reportagem intitulada A epidemia do
crack – O que deu certo nos EUA, do jornal Zero Hora,
de julho de 2008, os Estados Unidos da América con-
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seguiram pôr ﬁm à “epidemia” do “crack” reforçando as
suas leis antidrogas e a prevenção. De 1980 a 2000,
multiplicaram-se por 15 os condenados à prisão por
crimes relacionados a drogas. O endurecimento da
punição inibiu o crime. Estudos apontam que o encarceramento seria responsável por um terço da queda
da criminalidade nos EUA, nos anos 90.
Dessa forma, conclamamos os ilustres Pares para
a aprovação deste projeto de lei, para que haja maior
intimidação dos traﬁcantes de drogas cujos efeitos sejam mais gravosos para a saúde.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Sérgio Zambiasi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006.
Institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve
medidas para prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas
para repressão à produção não autorizada
e ao tráﬁco ilícito de drogas; deﬁne crimes
e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Repressão à Produção não Autorizada
e ao Tráﬁco Ilícito de Drogas
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Crimes
....................................................................................
Art. 33 Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire,
vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito,
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transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto
químico destinado à preparação de drogas;
II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de
que tem a propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
o tráﬁco ilícito de drogas.
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso
indevido de droga:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para
juntos a consumirem:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um)
ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4º Nos delitos deﬁnidos no caput e no § 1º deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas
de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2009
(Consolidação)
Consolida a legislação de cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºEsta Lei consolida a legislação federal de
cultura.
TÍTULO I
Do Patrimônio Cultural
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Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou
etnográﬁco, bibliográﬁco ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo
só serão considerados parte integrante do patrimônio
cultural nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que
trata o art. 5º desta lei.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o
presente artigo e são também sujeitos a tombamento
os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição
notável com que tenham sido dotados pela natureza
ou agenciados pela indústria humana.
(Art. 1º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 3ºA presente lei se aplica aos bens pertencentes às pessoas físicas, bem como às entidades da
Administração Pública direta, indireta e fundacional, da
União, dos Estados e dos Municípios.
(Art. 2º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 4ºExcluem-se do patrimônio cultural nacional
as obras de origem estrangeira:
I – que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;
II – que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no
país;
III – que se incluam entre os bens referidos no art.
10 da Lei de Introdução do Código Civil, e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;
IV – que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;
V – que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:
VI – que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos
estabelecimentos.
Parágrafo único. As obras mencionadas nos incisos IV e V terão guia de licença para livre trânsito,
fornecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
(Art. 3º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

CAPÍTULO II
Do Tombamento

Art. 2ºConstitui o patrimônio cultural nacional o
conjunto dos bens materiais e imateriais existentes no
País e cuja conservação seja de interesse público, quer
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do

Art. 5ºO Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, nos
quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 2º
desta lei, a saber:
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I – no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográﬁco e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográﬁca, ameríndia
e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do
citado art. 2º.
II – no livro do Tombo Histórico, as coisas de
interesse histórico e as obras de arte histórica;
III – no Livro do Tombo das Belas Artes, as obras
de arte erudita, nacional ou estrangeira;
IIV – no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as
obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.
§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter
vários volumes.
§ 2º Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nos incisos I, II, III e IV do presente artigo,
serão deﬁnidos e especiﬁcados no regulamento que
for expedido para execução desta Lei.
(Art. 4º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 6ºO tombamento dos bens pertencentes à
União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício,
por ordem do diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notiﬁcado à
entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a ﬁm de produzir os necessários
efeitos.
(Art. 5º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 7ºO tombamento de bem pertencente a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado se
fará voluntária ou compulsoriamente.
(Art. 6º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento voluntário
sempre que o proprietário o pedir e o bem se revestir
dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a
juízo do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o
mesmo proprietário anuir, por escrito, à notiﬁcação,
que se lhe ﬁzer, para a inscrição do bem em qualquer
dos Livros do Tombo.
(Art. 7º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 9ºProceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa.
(Art. 8º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
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Art. 10.O tombamento compulsório se fará de
acordo com processo próprio:
§ 1º O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, por seu órgão competente, notiﬁcará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de
quinze dias, a contar do recebimento da notiﬁcação, ou
para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo
prazo as razões de sua impugnação.
§ 2º No caso de não haver impugnação dentro
do prazo assinado, que é fatal, o diretor do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará
por simples despacho que se proceda à inscrição da
coisa no competente Livro do Tombo.
§ 3º Se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, dentro de outros
quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a
iniciativa do tombamento, a ﬁm de sustentá-la.
§ 4º Independentemente de custas, o processo
referido no § 3º será remetido ao Conselho Consultivo
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo
de sessenta dias, a contar do seu recebimento.
§ 5º Dessa decisão não caberá recurso.
(Art. 9º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 11.O tombamento dos bens, a que se refere
o art. 7º desta lei, será considerado provisório ou deﬁnitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado
pela notiﬁcação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, salvo a
disposição do art. 15. desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao deﬁnitivo.
(Art. 10 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937).
CAPÍTULO III
Dos Efeitos do Tombamento
Art. 12.Os bens tombados, que pertençam à
União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis
por natureza, só poderão ser transferidos de uma a
outra das referidas entidades.
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve
o adquirente dar imediato conhecimento ao Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
(Art. 11 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 13. A alienabilidade das obras históricas ou
artísticas tombadas, de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições
constantes da presente lei.
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(Art. 12 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)

dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor do bem.

Art. 14.O tombamento deﬁnitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa do órgão competente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a
cargo dos oﬁciais do registro de imóveis e averbados
ao lado da transcrição do domínio.
§ 1º No caso de transferência de propriedade
dos bens de que trata este artigo, deverá o adquirente,
dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de
dez por cento sobre o respectivo valor, fazê-la constar
do registro, ainda que se trate de transmissão judicial
ou causa mortis.
§ 2º Na hipótese de deslocação de tais bens,
deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e sob
pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido deslocados.
§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo
adquirente, e a deslocação pelo proprietário, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro
do mesmo prazo e sob a mesma pena.

(Art. 16 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)

(Art. 13 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937).
Art. 15.O bem tombado não poderá sair do País,
senão por curto prazo, sem transferência de domínio
e para ﬁm de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
(Art. 14 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 16.Tentada, a não ser no caso previsto no
artigo anterior, a exportação da coisa tombada, será
esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que
se encontrar.
§ 1º Apurada a responsabilidade do proprietário,
ser-lhe-á imposta a multa de cinquenta por cento do
valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento, e até que este se faça.
§ 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro.
§ 3º A pessoa que tentar a exportação de coisa
tombada, além de incidir na multa a que se referem os
parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas
no Código Penal para o crime de contrabando.
(Art. 15 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 17.No caso de extravio ou furto de qualquer
objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar
conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de cinco

Art. 18.Os bens tombados não poderão, em caso
nenhum, ser destruídos, demolidos ou mutilados, nem,
sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparados,
pintados ou restaurados, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado.
Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo
incorrerá pessoalmente na multa.
(Art. 17 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 19.Sem prévia autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá,
na vizinhança do bem tombado, fazer construção que
lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nele colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada
destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste
caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.
(Art. 18 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 20.O proprietário do bem tombado que não
dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que o mesmo requerer levará
ao conhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas
obras, sob pena de multa correspondente ao dobro
da importância em que for avaliado o dano sofrido
pelo bem.
§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a
expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas
dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para
que seja feita a desapropriação do bem.
§ 2º À falta de qualquer das providências previstas
no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer
que seja cancelado o tombamento do bem.
§ 3º Uma vez que veriﬁque haver urgência na
realização de obras e conservação ou reparação em
qualquer bem tombado, poderá o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa
de projetá-las e executá-las, a expensas da União, independentemente da comunicação a que alude este
artigo, por parte do proprietário.
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(Art. 19 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 21.Os bens tombados ﬁcam sujeitos à vigilância permanente do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre
que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à
inspeção, sob pena de multa de duzentos e trinta e cinco
reais, elevada ao dobro em caso de reincidência.
(Art. 20 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 22.Os atentados cometidos contra os bens
de que trata o art. 2º desta lei são equiparados aos
cometidos contra Ordenamento Urbano e o Patrimônio
Cultural de que trata a Seção IV, do Capítulo V, da Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
(Art. 21 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
CAPÍTULO IV
Do Direito de Preferência
Art. 23.Em face da alienação onerosa de bens
tombados, pertencentes a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas de direito privado, a União, os Estados
e os Municípios terão, nesta ordem, o direito de preferência.
§ 1º Tal alienação não será permitida, sem que
previamente sejam os bens oferecidos, pelo mesmo
preço, à União, bem como ao Estado e ao Município
em que se encontrarem. O proprietário deverá notiﬁcar
os titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro
de trinta dias, sob pena de perdê-lo.
§ 2º É nula alienação realizada com violação do
disposto no parágrafo anterior, ﬁcando qualquer dos
titulares do direito de preferência habilitado a sequestrar o bem e a impor a multa de vinte por cento do seu
valor ao transmitente e ao adquirente, que serão por
ela solidariamente responsáveis.
§ 3º A nulidade de que trata o § 2º será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que conceder o sequestro, o qual só será levantado depois de paga a multa e
se qualquer dos titulares do direito de preferência não
tiver adquirido a coisa no prazo de trinta dias.
§ 4º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente o bem tombado, de penhor,
anticrese ou hipoteca.
§ 5º Nenhuma venda judicial de bens tombados
se poderá realizar sem que, previamente, os titulares do
direito de preferência sejam disso notiﬁcados judicialmente, não podendo os editais de praça ser expedidos,
sob pena de nulidade, antes de feita a notiﬁcação.
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§ 6º Aos titulares do direito de preferência assistirá
o direito de remissão, se dela não lançarem mão, até
a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença de adjudicação, as pessoas que, na forma da lei,
tiverem a faculdade de remir.
§ 7º O direito de remissão por parte da União,
bem como do Estado e do Município em que os bens
se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco
dias a partir da assinatura do auto da arrematação ou
da sentença de adjudicação, não se podendo extrair a
carta, enquanto não se esgotar esse prazo, salvo se o
arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares
do direito de preferência.
(Art. 22 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 24.O Poder Executivo providenciará a realização de acordos entre a União, os Estados e os Municípios, para melhor coordenação e desenvolvimento das
atividades relativas à proteção do patrimônio cultural
nacional e para a uniformização da legislação estadual
complementar sobre o mesmo assunto.
(Art. 23 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 25.A União manterá, para a conservação
e a exposição de obras históricas e artísticas de sua
propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do
Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus
nacionais quantos se tornarem necessários, devendo, outrossim, providenciar no sentido de favorecer
a instituição de museus estaduais e municipais, com
ﬁnalidades similares.
(Art. 24 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 26.O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições cientíﬁcas, históricas ou
artísticas e pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo
de obter a cooperação das mesmas em benefício do
patrimônio histórico e artístico nacional.
(Art. 25 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 27.Os negociantes de antiguidades, de obras
de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros
antigos ou raros são obrigados a um registro especial
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
cumprindo-lhes, outrossim, apresentar semestralmente
ao mesmo relações completas das coisas históricas e
artísticas que possuírem.
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(Art. 26 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 28.Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos
mencionados no artigo anterior, deverão apresentar
a respectiva relação ao órgão competente do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena
de incidirem na multa de cinquenta por cento sobre o
valor dos objetos vendidos.
(Art. 27 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 29.Nenhum objeto de natureza idêntica à dos
referidos no art. 28. desta lei poderá ser posto à venda
pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que
tenha sido previamente autenticado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito
em que o mesmo se louvar, sob pena de multa de cinquenta por cento sobre o valor atribuído ao objeto.
Parágrafo único. A. autenticação do mencionado
objeto será feita mediante o pagamento de uma taxa de
peritagem de cinco por cento sobre o valor do bem.
(Art. 28 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
Art. 30.O titular do direito de preferência goza de
privilégio especial sobre o valor produzido em praça
por bens tombados, quanto ao pagamento de multas
impostas em virtude de infrações da presente lei.
Parágrafo único. Só terão prioridade sobre o privilégio a que se refere este artigo os créditos inscritos no registro competente, antes do tombamento do
bem pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
(Art. 29 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937)
TÍTULO II
Do Patrimônio Arqueológico
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 31.Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional
e todos os elementos que neles se encontram ﬁcam sob
a guarda e proteção do Poder Público, de acordo com o
que estabelece o art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida
pelo direito comum, não inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas incorporados na forma do art. 176 da Constituição Federal.
(Art. 1º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
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Art. 32.Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
I – as jazidas de qualquer natureza, origem ou
ﬁnalidade, que representem testemunhos de cultura
dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis,
montes artiﬁciais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos,
aterrados, estearias e quaisquer outras não especiﬁcadas aqui, mas de signiﬁcado idêntico a juízo da autoridade competente.
II – os sítios nos quais se encontram vestígios
positivos de ocupação pelos paleoameríndios tais como
grutas, lapas e abrigos sob rocha;
III – os sítios identiﬁcados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, “estações” e “cerâmios”, nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou
paleoetnográﬁco;
IV – as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de
atividade de paleoameríndios.
(Art. 2º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 33.São proibidos em todo o território nacional
o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer ﬁm, das jazidas arqueológicas ou
pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nos
incisos II, III e IV do artigo anterior, antes de serem
devidamente pesquisados, respeitadas as concessões
anteriores e não caducas.
(Art. 3º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 34.Toda a pessoa, natural ou jurídica que,
na data da publicação desta lei, já estiver procedendo,
para ﬁns econômicos ou outros, à exploração de jazidas arqueológicas ou pré-históricas, deverá comunicar
ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, dentro
de sessenta dias, sob pena de multa de R$ 350,00 a
R$ 1.750,00 (trezentos e cinqüenta a mil setecentos e
cinqüenta mil reais), o exercício dessa atividade, para
efeito de exame, registro, ﬁscalização e salvaguarda
do interesse da ciência.
(Art. 4º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 35.Qualquer ato que importe na destruição
ou mutilação dos monumentos a que se refere o art.
32. desta lei, será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o
disposto nas leis penais.
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(Art. 5º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 36.As jazidas conhecidas como sambaquis,
manifestadas ao governo da União, por intermédio do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de
acordo com o art. 34. e registradas na forma do artigo
57 desta lei, terão precedência para estudo e eventual
aproveitamento, em conformidade com o Código de Minas (Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967.)
(Art. 6º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 37.As jazidas arqueológicas ou pré-históricas
de qualquer natureza, não manifestadas e registradas
na forma dos arts. 34. e 36. desta Lei, são consideradas,
para todos os efeitos bens patrimoniais da União.
(Art. 7º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
CAPÍTULO II
Das Escavações Arqueológicas
Realizadas por Particulares
Art. 38.O direito de realizar escavações para ﬁns
arqueológicos, em terras de domínio público ou particular, constitui-se mediante permissão do Governo
da União, através do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, ﬁcando obrigado a respeitá-lo o
proprietário ou possuidor do solo.
(Art. 8º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 39.O pedido de permissão deve ser dirigido
ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, acompanhado de indicação exata do local, do
vulto e da duração aproximada dos trabalhos a serem
executados, da prova de idoneidade técnico-cientíﬁca
e ﬁnanceira do requerente e do nome do responsável
pela realização dos trabalhos.
Parágrafo único. Estando em condomínio a área
em que se localiza a jazida, somente poderá requerer
a permissão o administrador ou cabecel, eleito na forma do Código Civil.
(Art. 9º da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 40.A permissão terá por título uma portaria do
Ministro da Cultura, que será transcrita em livro próprio do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e na
qual ﬁcarão estabelecidas as condições a serem observadas ao desenvolvimento das escavações e estudos.
(Art. 10 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
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Art. 41.Desde que as escavações e estudos devam ser realizados em terreno que não pertença ao
requerente, deverá ser anexado ao seu pedido o consentimento escrito do proprietário do terreno ou de
quem esteja em uso e gozo desse direito.
§ 1º As escavações devem ser necessariamente
executadas sob a orientação do permissionário, que
responderá, civil, penal e administrativamente, pelos
prejuízos que causar ao Patrimônio Nacional ou a
terceiros.
§ 2º As escavações devem ser realizadas de
acordo com as condições estipuladas no instrumento
de permissão, não podendo o responsável, sob nenhum pretexto, impedir a inspeção dos trabalhos por
delegado especialmente designado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando for
julgado conveniente.
§ 3º O permissionário ﬁca obrigado a informar ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
trimestralmente, sobre o andamento das escavações,
salvo a ocorrência de fato excepcional, cuja notiﬁcação
deverá ser feita imediatamente, para as providências
cabíveis.
(Art. 11 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 42.O Ministro da Cultura poderá cassar a
permissão, concedida, uma vez que:
I – não sejam cumpridas as prescrições da presente lei e do instrumento de concessão da licença;
II – sejam suspensos os trabalhos de campo por
prazo superior a doze (12) meses, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado;
III – no caso de não cumprimento do § 3º do artigo anterior.
Parágrafo único. Em qualquer dos casos acima
enumerados, o permissionário não terá direito à indenização alguma pelas despesas que tiver efetuado.
(Art. 12 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
CAPÍTULO III
Das Escavações Arqueológicas Realizadas
por Instituições Cientíﬁcas Especializadas
da União, dos Estados e dos Municípios
Art. 43.A União, bem como os Estados e Municípios mediante autorização federal, poderão proceder a
escavações e pesquisas, no interesse da arqueologia
e da pré-história em terrenos de propriedade particular, com exceção das áreas muradas que envolvem
construções domiciliares.
Parágrafo único. À falta de acordo amigável com
o proprietário da área onde situar-se a jazida, será
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esta declarada de utilidade pública e autorizada a sua
ocupação pelo período necessário à execução dos estudos, nos termos do art. 36 do Decreto-Lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941.
(Art. 13 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 44.No caso de ocupação temporária do terreno, para realização de escavações nas jazidas declaradas de utilidade pública, deverá ser lavrado um
auto, antes do início dos estudos, no qual se descreva
o aspecto exato do local.
§ 1º Terminados os estudos, o local deverá ser
restabelecido, sempre que possível, na sua feição
primitiva.
§ 2º Em caso de escavações produzirem a destruição de um relevo qualquer, essa obrigação só terá
cabimento quando se comprovar que, desse aspecto
particular do terreno, resultavam incontestáveis vantagens para o proprietário.
(Art. 14 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 45.Em casos especiais e em face do signiﬁcado arqueológico excepcional das jazidas, poderá ser
promovida a desapropriação do imóvel, ou parte dele,
por utilidade pública, com fundamento no art. 5º, alíneas
k e l do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
(Art. 15 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 46.Nenhum órgão da administração federal,
dos Estados ou dos Municípios, mesmo no caso do art.
58. desta Lei, poderá realizar escavações arqueológicas
ou pré-históricas, sem prévia comunicação ao Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para ﬁns
de registro no cadastro de jazidas arqueológicas.
Parágrafo único. Dessa comunicação deve constar, obrigatoriamente, o local, o tipo ou a designação
da jazida, o nome do especialista encarregado das
escavações, os indícios que determinaram a escolha
do local e, posteriormente, uma súmula dos resultados
obtidos e do destino do material coletado.
(Art. 16 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
CAPÍTULO IV
Das Descobertas Fortuitas
Art. 47.A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica constituem, em
princípio, direito imanente ao Estado.
(Art. 17 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
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Art. 48.A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico,
histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente comunicada ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ou aos órgãos oﬁciais
autorizados, pelo autor do achado ou pelo proprietário
do local onde tiver ocorrido.
Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do
imóvel onde se tiver veriﬁcado o achado, é responsável pela conservação provisória da coisa descoberta,
até pronunciamento e deliberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
(Art. 18 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 49.A infringência da obrigação imposta no
artigo anterior implicará na apreensão sumária do
achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor
pelos danos que vier a causar ao Patrimônio Nacional,
em decorrência da omissão.
(Art. 19 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
CAPÍTULO V
Da Remessa, para o Exterior,
de Objetos de Interesse Arqueológico
ou Pré-Histórico, Histórico,
Numismático ou Artístico
Art. 50.Nenhum objeto que apresente interesse arqueológico ou pré-histórico, numismático ou artístico poderá ser transferido para o exterior, sem licença expressa
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
constante de uma guia de liberação na qual serão devidamente especiﬁcados os objetos a serem transferidos.
(Art. 20 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 51.A inobservância da prescrição do artigo
anterior implicará na apreensão sumária do objeto a
ser transferido, sem prejuízo das demais cominações
legais a que estiver sujeito o responsável.
Parágrafo único. O objeto apreendido, razão deste
artigo, será entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
(Art. 21 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
sobre Patrimônio Arqueológico
Art. 52.O aproveitamento econômico das jazidas,
objeto desta lei, poderá ser realizado na forma e nas
condições prescritas pelo Código de Minas, uma vez
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concluída a sua exploração cientíﬁca, mediante parecer
favorável do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional ou do órgão oﬁcial autorizado.
Parágrafo único. De todas as jazidas será preservada sempre que possível ou conveniente, uma parte
signiﬁcativa, a ser protegida pelos meios convenientes,
como blocos testemunhos.
(Art. 22 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 53.O pedido de cientista estrangeiro para
realizar escavações arqueológicas ou pré-históricas,
no País será apresentado ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
(Art. 23 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 54.Nenhuma autorização de pesquisa ou de
lavra para jazidas, de calcário de concha, que possua
as características de monumentos arqueológicos ou préhistóricos, poderá ser concedida sem audiência prévia
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

nha de serviços técnico-administrativos especialmente
organizados para a guarda, preservação e estudo das
jazidas arqueológicas e pré-históricas, bem como de
recursos suﬁcientes para o custeio e bom andamento
dos trabalhos.
Parágrafo único. No caso deste artigo, o produto
das multas aplicadas e apreensões de material legalmente feitas, reverterá em benefício do serviço estadual organizado para a preservação e estudo desses
monumentos.
(Art. 28 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 59. Aos infratores desta lei serão aplicadas
as sanções dos artigos 163 a 167 do Código Penal,
conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis.
(Art. 29 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
TÍTULO III
Da Política Nacional de Museus

(Art. 24 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 55.A realização de escavações arqueológicas ou pré-históricas, com infringência de qualquer
dos dispositivos desta Lei, dará lugar à multa de R$
10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais), sem prejuízo de sumária apreensão e conseqüente perda, para o Patrimônio Nacional, de todo
o material e equipamento existentes no local.
(Art. 25 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 56.Para melhor execução da presente lei, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional poderá
solicitar a colaboração de órgãos federais, estaduais,
municipais, bem como de instituições que tenham, entre
os seus objetivos especíﬁcos, o estudo e a defesa dos
monumentos arqueológicos e pré-históricos.

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 60. Consideram-se museus, para os efeitos
desta Lei, as instituições sem ﬁns lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem,
para ﬁns de preservação, estudo, pesquisa, educação,
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor
histórico, artístico, cientíﬁco, técnico ou de qualquer
outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento.
Parágrafo único. Enquadrar-se-ão nesta Lei as
instituições e os processos museológicos voltados
para o trabalho com o patrimônio cultural e o território
visando ao desenvolvimento cultural e socioeconômico
e à participação das comunidades.
(Art. 1º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)

(Art. 26 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 57.O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional manterá um Cadastro dos monumentos arqueológicos do Brasil, no qual serão registradas todas as jazidas
manifestadas, de acordo com o disposto nesta lei, bem
como das que se tornarem conhecidas por qualquer via.
(Art. 27 da Lei nº 3.924, de 26 de julho
de 1961)
Art. 58.As atribuições conferidas ao Ministério da
Cultura, para o cumprimento desta lei, poderão ser delegadas a qualquer unidade da Federação que dispo-
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Art. 61 São princípios fundamentais dos museus:
I – a valorização da dignidade humana;
II – a promoção da cidadania;
III – o cumprimento da função social;
IV – a valorização e preservação do patrimônio
cultural e ambiental;
V – a universalidade do acesso, o respeito e a
valorização à diversidade cultural;
VI – o intercâmbio institucional.
Parágrafo único. A aplicação deste artigo está
vinculada aos princípios basilares do Plano Nacional
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de Cultura e do regime de proteção e valorização do
patrimônio cultural.

características previstas no art. 60. desta Lei, e que sejam abertos à visitação, ainda que esporadicamente.

(Art. 2º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)

(Art. 6º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)

Art. 62. Conforme as características e o desenvolvimento de cada museu, poderão existir ﬁliais, seccionais e núcleos ou anexos das instituições.
Parágrafo único. Para ﬁns de aplicação deste título, são deﬁnidos:
I – como ﬁlial os museus dependentes de outros
quanto à sua direção e gestão, inclusive ﬁnanceira, mas
que possuem plano museológico autônomo;
II – como seccional a parte diferenciada de um
museu que, com a ﬁnalidade de executar seu plano
museológico, ocupa um imóvel independente da sede
principal;
III – como núcleo ou anexo os espaços móveis
ou imóveis que, por orientações museológicas especíﬁcas, fazem parte de um projeto de museu.
(Art. 3º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 63. O poder público estabelecerá mecanismos
de fomento e incentivo visando à sustentabilidade dos
museus brasileiros.
(Art. 4º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)
Art. 64. Os bens culturais dos museus, em suas
diversas manifestações, podem ser declarados como
de interesse público, no todo ou em parte.
§ 1º Consideram-se bens culturais passíveis de
musealização os bens móveis e imóveis de interesse
público, de natureza material ou imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência ao ambiente natural, à identidade, à cultura e
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
§ 2º Será declarado como de interesse público
o acervo dos museus cuja proteção e valorização,
pesquisa e acesso à sociedade representar um valor cultural de destacada importância para a Nação,
respeitada a diversidade cultural, regional, étnica e
lingüística do País.
(Art. 5º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)
Art. 65. Este título não se aplica às bibliotecas,
aos arquivos, aos centros de documentação e às coleções visitáveis.
Parágrafo único. São consideradas coleções visitáveis os conjuntos de bens culturais conservados por
uma pessoa física ou jurídica, que não apresentem as

CAPÍTULO II
Do Regime Aplicável aos Museus
Art. 66. A criação de museus por qualquer entidade é livre, independentemente do regime jurídico,
nos termos estabelecidos nesta Lei.
(Art. 7º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)
Art. 67. A criação, a fusão e a extinção de museus
serão efetivadas por meio de documento público.
§ 1º A elaboração de planos, programas e projetos museológicos, visando à criação, à fusão ou à
manutenção dos museus, deve estar em consonância
com a Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984.
§ 2º A criação, a fusão ou a extinção de museus
deverá ser registrada no órgão competente do poder
público.
(Art. 8º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 68.Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos dos museus, grupos de
interesse especializado, voluntariado ou outras formas
de colaboração e participação sistemática da comunidade e do público.
§ 1º Os museus, à medida das suas possibilidades, facultarão espaços para a instalação de estruturas associativas ou de voluntariado que tenham por
ﬁm a contribuição para o desempenho das funções e
ﬁnalidades dos museus.
§ 2º Os museus poderão criar um serviço de
acolhimento, formação e gestão de voluntariado, dotando-se de um regulamento especíﬁco, assegurando e estabelecendo o benefício mútuo da instituição
e dos voluntários.
(Art. 9º da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)
Art. 69.A denominação de museu estadual, regional ou distrital só pode ser utilizada por museu vinculado a Unidade da Federação ou por museus a quem
o Estado autorize a utilização desta denominação.
(Art. 11 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro
de 2009)
Art. 70. A denominação de museu municipal só
pode ser utilizada por museu vinculado a Município ou
por museus a quem o Município autorize a utilização
desta denominação.
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(Art.12 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de
2009)
Seção I
Dos Museus Públicos
Art. 71. São considerados museus públicos as
instituições museológicas vinculadas ao poder público,
situadas no território nacional.
(Art. 13 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 72. O poder público ﬁrmará um plano anual prévio, de modo a garantir o funcionamento dos
museus públicos e permitir o cumprimento de suas
ﬁnalidades.
(Art. 14 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 73. Os museus públicos serão regidos por
ato normativo especíﬁco.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste
artigo, o museu público poderá estabelecer convênios
para a sua gestão.
(Art. 15 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009).
Art. 74. É vedada a participação direta ou indireta
de pessoal técnico dos museus públicos em atividades
ligadas à comercialização de bens culturais.
Parágrafo único. Atividades de avaliação para ﬁns
comerciais serão permitidas aos funcionários em serviço nos museus, nos casos de uso interno, de interesse
cientíﬁco, ou a pedido de órgão do Poder Público, mediante procedimento administrativo cabível.
(Art. 16 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009
Art. 75.Os museus manterão funcionários devidamente qualiﬁcados, observada a legislação vigente.
Parágrafo único. A entidade gestora do museu
público garantirá a disponibilidade de funcionários qualiﬁcados e em número suﬁciente para o cumprimento
de suas ﬁnalidades.
(Art. 17 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Seção II
Do Regimento
e das Áreas Básicas dos Museus
Art. 76. As entidades públicas e privadas de que
dependam os museus deverão deﬁnir claramente seu
enquadramento orgânico e aprovar o respectivo regimento.
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(Art. 18 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009
Art. 77. Todo museu deverá dispor de instalações
adequadas ao cumprimento das funções necessárias,
bem como ao bem-estar dos usuários e funcionários.
(Art. 19 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art.78. Compete à direção dos museus assegurar o seu bom funcionamento, o cumprimento do plano museológico por meio de funções especializadas,
bem como planejar e coordenar a execução do plano
anual de atividades.
(Art. 20 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Subseção I
Da Preservação, da Conservação,
da Restauração e da Segurança
Art. 79. Os museus garantirão a conservação e
a segurança de seus acervos.
Parágrafo único. Os programas, as normas e os
procedimentos de preservação, conservação e restauração serão elaborados por cada museu em conformidade com a legislação vigente.
(Art. 21 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 80. Aplicar-se-á o regime de responsabilidade solidária às ações de preservação, conservação ou
restauração que impliquem dano irreparável ou destruição de bens culturais dos museus, sendo punível
a negligência.
(Art. 22 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 81. Os museus devem dispor das condições
de segurança indispensáveis para garantir a proteção
e a integridade dos bens culturais sob sua guarda,
bem como dos usuários, dos respectivos funcionários
e das instalações.
Parágrafo único. Cada museu deve dispor de um
Programa de Segurança periodicamente testado para
prevenir e neutralizar perigos.
(Art. 23 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 82. É facultado aos museus estabelecer restrições à entrada de objetos e, excepcionalmente, pessoas, desde que devidamente justiﬁcadas.
(Art. 24 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
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Art. 83. As entidades de segurança pública poderão cooperar com os museus, por meio da deﬁnição
conjunta do Programa de Segurança e da aprovação
dos equipamentos de prevenção e neutralização de
perigos.
(Art. 25 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 84. Os museus colaborarão com as entidades
de segurança pública no combate aos crimes contra a
propriedade e tráﬁco de bens culturais.
(Art. 26 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 85. O Programa e as regras de segurança de
cada museu têm natureza conﬁdencial.
(Art. 27 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Subseção II
Do Estudo, da Pesquisa e da Ação Educativa
Art. 86. O estudo e a pesquisa fundamentam as
ações desenvolvidas em todas as áreas dos museus,
no cumprimento das suas múltiplas competências.
§ 1º O estudo e a pesquisa nortearão a política de
aquisições e descartes, a identiﬁcação e caracterização
dos bens culturais incorporados ou incorporáveis e as
atividades com ﬁns de documentação, de conservação,
de interpretação e exposição e de educação.
§ 2º Os museus deverão promover estudos de
público, diagnóstico de participação e avaliações periódicas objetivando a progressiva melhoria da qualidade
de seu funcionamento e o atendimento às necessidades dos visitantes.
(Art. 28 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 87. Os museus deverão promover ações educativas, fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para
ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da Nação.
(Art. 29 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)

Quarta-feira 13

217

16527

Subseção III
Da Difusão Cultural e Do Acesso aos Museus
Art. 89. As ações de comunicação constituem
formas de se fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a propiciar
o acesso público.
Parágrafo único. O museu regulamentará o acesso
público aos bens culturais, levando em consideração
as condições de conservação e segurança.
(Art. 31 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 90. Os museus deverão elaborar e implementar programas de exposições adequados à sua
vocação e tipologia, com a ﬁnalidade de promover
acesso aos bens culturais e estimular a reﬂexão e o
reconhecimento do seu valor simbólico.
(Art. 32 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 91. Os museus poderão autorizar ou produzir publicações sobre temas vinculados a seus bens
culturais e peças publicitárias sobre seu acervo e suas
atividades.
§ 1º Serão garantidos a qualidade, a ﬁdelidade
e os propósitos cientíﬁcos e educativos do material
produzido, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos.
§ 2º Todas as réplicas e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais.
(Art. 33 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 92. A política de gratuidade ou onerosidade
do ingresso ao museu será estabelecida por ele ou
pela entidade de que dependa, para diferentes públicos, conforme dispositivos abrigados pelo sistema
legislativo nacional.
(Art. 34 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 93. Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal dos diferentes públicos, na forma
da legislação vigente.
(Art. 35 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)

Art. 88. Os museus deverão disponibilizar oportunidades de prática proﬁssional aos estabelecimentos
de ensino que ministrem cursos de museologia e aﬁns,
nos campos disciplinares relacionados às funções museológicas e à sua vocação.

Art. 94. As estatísticas de visitantes dos museus
serão enviadas ao órgão ou entidade competente do
poder público, na forma ﬁxada pela respectiva entidade, quando solicitadas.

(Art. 30 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)

(Art. 36 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
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Art. 95. Os museus deverão disponibilizar um livro
de sugestões e reclamações disposto de forma visível
na área de acolhimento dos visitantes.
(Art. 37 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Subseção IV
Dos Acervos dos Museus
Art. 96. Os museus deverão formular, aprovar ou,
quando cabível, propor, para aprovação da entidade de
que dependa, uma política de aquisições e descartes
de bens culturais, atualizada periodicamente.
Parágrafo único. Os museus vinculados ao poder
público darão publicidade aos termos de descartes a
serem efetuados pela instituição, por meio de publicação no respectivo Diário Oﬁcial.
(Art. 38 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 97. É obrigação dos museus manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens
culturais que integram seus acervos, na forma de registros e inventários.
§ 1º O registro e o inventário dos bens culturais
dos museus devem estruturar-se de forma a assegurar a compatibilização com o inventário nacional dos
bens culturais.
§ 2º Os bens inventariados ou registrados gozam
de proteção com vistas a evitar o seu perecimento ou
degradação, a promover sua preservação e segurança
e a divulgar a respectiva existência.
(Art. 39 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 98. Os inventários museológicos e outros
registros que identiﬁquem bens culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados patrimônio arquivístico de interesse nacional e
devem ser conservados nas respectivas instalações
dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou
deterioração.
Parágrafo único. No caso de extinção dos museus,
os seus inventários e registros serão conservados pelo
órgão ou entidade sucessora.
(Art. 40 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 99. A proteção dos bens culturais dos museus
se completa pelo inventário nacional, sem prejuízo de
outras formas de proteção concorrentes.
§ 1º Entende-se por inventário nacional a inserção
de dados sistematizada e atualizada periodicamente
sobre os bens culturais existentes em cada museu,
objetivando a sua identiﬁcação e proteção.
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§ 2º O inventário nacional dos bens dos museus
não terá implicações na propriedade, posse ou outro
direito real.
§ 3º O inventário nacional dos bens culturais dos
museus será coordenado pela União.
§ 4º Para efeito da integridade do inventário nacional, os museus responsabilizar-se-ão pela inserção
dos dados sobre seus bens culturais.
(Art. 41 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Subseção V
Do Uso das Imagens e Reproduções
dos Bens Culturais dos Museus
Art. 100. Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens culturais e documentos conforme os procedimentos estabelecidos
na legislação vigente e nos regimentos internos de
cada museu.
Parágrafo único. A disponibilização de que trata
este artigo será fundamentada nos princípios da conservação dos bens culturais, do interesse público, da
não interferência na atividade dos museus e da garantia dos direitos de propriedade intelectual, inclusive
imagem, na forma da legislação vigente.
(Art. 42 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 101. Os museus garantirão a proteção dos
bens culturais que constituem seus acervos, tanto
em relação à qualidade das imagens e reproduções
quanto à ﬁdelidade aos sentidos educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da legislação vigente.
(Art. 43 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Seção III
Do Plano Museológico
Art. 102. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico.
(Art. 44 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 103. O Plano Museológico é compreendido
como ferramenta básica de planejamento estratégico,
de sentido global e integrador, indispensável para a
identiﬁcação da vocação da instituição museológica
para a deﬁnição, o ordenamento e a priorização dos
objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de
funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a
fusão de museus, constituindo instrumento fundamen-
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tal para a sistematização do trabalho interno e para a
atuação dos museus na sociedade.
(Art. 45 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 104. O Plano Museológico do museu deﬁnirá sua missão básica e sua função especíﬁca na
sociedade e poderá contemplar os seguintes itens,
dentre outros:
I – o diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso de colaboradores externos;
II – a identiﬁcação dos espaços, bem como dos
conjuntos patrimoniais sob a guarda dos museus;
III – a identiﬁcação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus;
IV – detalhamento dos Programas:
a) Institucional;
b) de Gestão de Pessoas;
c) de Acervos;
d) de Exposições;
e) Educativo e Cultural;
f) de Pesquisa;
g) Arquitetônico-urbanístico;
h) de Segurança;
i) de Financiamento e Fomento;
j) de Comunicação.
§ 1º Na consolidação do Plano Museológico,
deve-se levar em conta o caráter interdisciplinar dos
Programas.
§ 2º O Plano Museológico será elaborado, preferencialmente, de forma participativa, envolvendo o
conjunto dos funcionários dos museus, além de especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores
externos, levadas em conta suas especiﬁcidades.
§ 3º O Plano Museológico deverá ser avaliado
permanentemente e revisado pela instituição com periodicidade deﬁnida em seu regimento.
(Art. 46 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 105. Os projetos componentes dos Programas
do Plano Museológico caracterizar-se-ão pela exeqüibilidade, adequação às especiﬁcações dos distintos Programas, apresentação de cronograma de execução, a
explicitação da metodologia adotada, a descrição das
ações planejadas e a implantação de um sistema de
avaliação permanente.
(Art. 47 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
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CAPÍTULO III
A Sociedade e os Museus
Seção I
Disposições Gerais
Art. 106. Em consonância com o propósito de
serviço à sociedade estabelecido nesta Lei, poderão
ser promovidos mecanismos de colaboração com outras entidades.
(Art. 48 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 107. As atividades decorrentes dos mecanismos previstos no art. 106. desta Lei serão autorizadas
e supervisionadas pela direção do museu, que poderá
suspendê-las caso seu desenvolvimento entre em conﬂito com o funcionamento normal do museu.
(Art. 49 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 108. Serão entendidas como associações
de amigos de museus as sociedades civis, sem ﬁns
lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que preencham, ao menos, os seguintes requisitos:
I – constar em seu instrumento criador, como ﬁnalidade exclusiva, o apoio, a manutenção e o incentivo
às atividades dos museus a que se reﬁram, especialmente aquelas destinadas ao público em geral;
II – não restringir a adesão de novos membros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas;
III – ser vedada a remuneração da diretoria.
Parágrafo único. O reconhecimento da associação de amigos dos museus será realizado em ﬁcha
cadastral elaborada pelo órgão mantenedor ou entidade competente.
(Art. 50 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 109. As associações de amigos deverão tornar públicos seus balanços periodicamente.
Parágrafo único. As associações de amigos de museus deverão permitir quaisquer veriﬁcações determinadas pelos órgãos de controle competentes, prestando
os esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de
serem obrigadas a remeter-lhes anualmente cópias de
balanços e dos relatórios do exercício social.
(Art. 52 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 110. As associações de amigos, no exercício
de suas funções, submeter-se-ão à aprovação prévia e

220

16530

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

expressa da instituição a que se vinculem, dos planos,
dos projetos e das ações.
(Art. 53 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 111. As associações poderão reservar até
dez por cento da totalidade dos recursos por elas recebidos e gerados para a sua própria administração
e manutenção, sendo o restante revertido para a instituição museológica.
(Art. 54 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Seção II
Dos Sistemas de Museus
Art. 112. O Sistema de Museus é uma rede organizada de instituições museológicas, baseado na
adesão voluntária, conﬁgurado de forma progressiva
e que visa à coordenação, articulação, à mediação, à
qualiﬁcação e à cooperação entre os museus.
(Art. 55 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 113. Os entes federados estabelecerão em
lei, denominada Estatuto Estadual, Regional, Municipal ou Distrital dos Museus, normas especíﬁcas de
organização, articulação e atribuições das instituições
museológicas em sistemas de museus, de acordo com
os princípios dispostos neste Estatuto.
§ 1º A instalação dos sistemas estaduais ou regionais, distritais e municipais de museus será feita de
forma gradativa, sempre visando à qualiﬁcação dos
respectivos museus.
§ 2 º Os sistemas de museus têm por ﬁnalidade:
I – apoiar tecnicamente os museus da área disciplinar e temática ou geográﬁca com eles relacionada;
II – promover a cooperação e a articulação entre
os museus da área disciplinar e temática ou geográﬁca com eles relacionada, em especial com os museus
municipais;
III – contribuir para a vitalidade e o dinamismo
cultural dos locais de instalação dos museus;
IV – elaborar pareceres e relatórios sobre questões relativas à museologia no contexto de atuação a
eles adstrito;
V – colaborar com o órgão ou entidade do poder
público competente no tocante à apreciação das candidaturas ao Sistema Brasileiro de Museus, na promoção
de programas e de atividade e no acompanhamento
da respectiva execução.
(Art. 56 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
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Art. 114. O Sistema Brasileiro de Museus disporá de um Comitê Gestor, com a ﬁnalidade de propor
diretrizes e ações, bem como apoiar e acompanhar o
desenvolvimento do setor museológico brasileiro.
Parágrafo único. O Comitê Gestor do Sistema
Brasileiro de Museus será composto por representantes de órgãos e entidades com representatividade na
área da museologia nacional.
(Art. 57 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 115. O Sistema Brasileiro de Museus tem a
ﬁnalidade de promover:
I – a interação entre os museus, instituições aﬁns
e proﬁssionais ligados ao setor, visando ao constante
aperfeiçoamento da utilização de recursos materiais
e culturais;
II – a valorização, registro e disseminação de conhecimentos especíﬁcos no campo museológico;
III – a gestão integrada e o desenvolvimento das
instituições, acervos e processos museológicos;
IV – o desenvolvimento das ações voltadas para
as áreas de aquisição de bens, capacitação de recursos humanos, documentação, pesquisa, conservação,
restauração, comunicação e difusão entre os órgãos
e entidades públicas, entidades privadas e unidades
museológicas que integrem o Sistema;
V – a promoção da qualidade do desempenho
dos museus por meio da implementação de procedimentos de avaliação.
(Art. 58 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 116. Constituem objetivos especíﬁcos do
Sistema Brasileiro de Museus:
I – promover a articulação entre as instituições
museológicas, respeitando sua autonomia jurídicoadministrativa, cultural e técnico-cientíﬁca;
II – estimular o desenvolvimento de programas,
projetos e atividades museológicas que respeitem e
valorizem o patrimônio cultural de comunidades populares e tradicionais, de acordo com as suas especiﬁcidades;
III – divulgar padrões e procedimentos técnicocientíﬁcos que orientem as atividades desenvolvidas
nas instituições museológicas;
IV – estimular e apoiar os programas e projetos
de incremento e qualiﬁcação proﬁssional de equipes
que atuem em instituições museológicas;
V – estimular a participação e o interesse dos
diversos segmentos da sociedade no setor museológico;
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VI – estimular o desenvolvimento de programas,
projetos e atividades educativas e culturais nas instituições museológicas;
VII – incentivar e promover a criação e a articulação de redes e sistemas estaduais, municipais e internacionais de museus, bem como seu intercâmbio e
integração ao Sistema Brasileiro de Museus;
VIII – contribuir para a implementação, manutenção e atualização de um Cadastro Nacional de
Museus;
IX – propor a criação e aperfeiçoamento de instrumentos legais para o melhor desempenho e desenvolvimento das instituições museológicas no País;
X – propor medidas para a política de segurança
e proteção de acervos, instalações e ediﬁcações;
XI – incentivar a formação, a atualização e a
valorização dos proﬁssionais de instituições museológicas; e
XII – estimular práticas voltadas para permuta,
aquisição, documentação, investigação, preservação,
conservação, restauração e difusão de acervos museológicos.
(Art. 59 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 117. Poderão fazer parte do Sistema Brasileiro
de Museus, mediante a formalização de instrumento
hábil a ser ﬁrmado com o órgão competente, os museus públicos e privados, instituições educacionais relacionadas à área da museologia e as entidades aﬁns,
na forma da legislação especíﬁca.
(Art. 60 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 118. Terão prioridade, quanto ao beneﬁciamento por políticas especiﬁcamente desenvolvidas,
os museus integrantes do Sistema Brasileiro de Museus.
Parágrafo único. Os museus em processo de
adesão podem ser beneﬁciados por políticas de qualiﬁcação especíﬁcas.
(Art. 61 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 119. Os museus integrantes do Sistema Brasileiro de Museus colaboram entre si e articulam os
respectivos recursos com vistas a melhorar e potencializar a prestação de serviços ao público.
Parágrafo único. A colaboração supracitada traduz-se no estabelecimento de contratos, acordos,
convênios e protocolos de cooperação entre museus
ou com entidades públicas ou privadas.
(Art. 62 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)

Quarta-feira 13

221

16531

Art. 120. Os museus integrados ao Sistema Brasileiro de Museus gozam do direito de preferência em
caso de venda judicial ou leilão de bens culturais, respeitada a legislação em vigor.
§ 1º O prazo para o exercício do direito de preferência é de quinze dias, e, em caso de concorrência
entre os museus do Sistema, cabe ao Comitê Gestor
determinar qual o museu a que se dará primazia.
§ 2º A preferência só poderá ser exercida se o
bem cultural objeto da preferência se integrar na política de aquisições dos museus, sob pena de nulidade
do ato.
(Art. 63 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
CAPÍTULO IV
Das Penalidades
Art. 121. Sem prejuízo das penalidades deﬁnidas pela legislação federal, estadual e municipal, em
especial os arts. 62, 63 e 64 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, o não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação, inutilização e destruição de bens dos museus sujeitará os
transgressores:
I – à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a dez e, no máximo, a mil diasmulta, agravada em casos de reincidência, conforme
regulamentação especíﬁca, vedada a sua cobrança pela
União se já tiver sido aplicada pelo Estado, pelo Distrito
Federal, pelos Territórios ou pelos Municípios;
II – à perda ou restrição de incentivos e benefícios ﬁscais concedidos pelo poder público, pelo prazo
de cinco anos;
III – à perda ou suspensão de participação em
linhas de ﬁnanciamento em estabelecimentos oﬁciais
de crédito, pelo prazo de cinco anos;
IV – ao impedimento de contratar com o poder
público, pelo prazo de cinco anos;
V – à suspensão parcial de sua atividade.
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o transgressor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos bens musealizados e a terceiros prejudicados.
§ 2º No caso de omissão da autoridade, caberá
à entidade competente, em âmbito federal, a aplicação
das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.
§ 3º Nos casos previstos nos incisos II e III do
caput deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou ﬁnanceira que concedeu os benefícios,
incentivos ou ﬁnanciamento.
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§ 4º Veriﬁcada a reincidência, a pena de multa
será agravada.
(Art. 66 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
CAPÍTULO V
Disposições Finais e Transitórias
Art. 122. Os museus adequarão suas estruturas,
recursos e ordenamentos ao disposto nesta Lei nº prazo de cinco anos, contados da sua publicação.
Parágrafo único. Os museus federais já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta Lei nº prazo de dois anos.
(Art. 67 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 123. Resguardados a soberania nacional, a
ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao combate do tráﬁco
de bens culturais dos museus, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:
I – produção de prova;
II – exame de objetos e lugares;
III – informações sobre pessoas e coisas;
IV – presença temporária de pessoa presa, cujas
declarações tenham relevância para a decisão de uma
causa;
V – outras formas de assistência permitidas e
pela legislação em vigor pelos tratados de que o Brasil seja parte.
(Art. 68 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 124.Para a consecução dos ﬁns visados
nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da
cooperação internacional, deverá ser mantido sistema
de comunicações apto a facilitar o intercâmbio internacional, rápido e seguro, de informações sobre bens
culturais dos museus.
(Art. 69 da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 125. Fica proibida a saída do País de quaisquer obras de artes e ofícios tradicionais, produzidas
no Brasil até o ﬁm do período monárquico, abrangendo não só pinturas, desenhos, esculturas, gravuras
e elementos de arquitetura, como também obra de
talha, imaginária, ourivesaria, mobiliário e outras modalidades.
(Art. 1º da Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965)
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Art. 126.Fica igualmente proibida a saída para o
estrangeiro de obras da mesma espécie oriundas de
Portugal e incorporadas ao meio nacional durante os
regimes colonial e imperial.
(Art. 2º da Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965)
Art. 127.Fica vedada, outrossim, a saída de obras
de pintura, escultura e artes gráﬁcas que, embora produzidas no estrangeiro no decurso do período mencionado
nos artigos antecedentes, representem personalidades
brasileiras ou relacionadas com a História do Brasil,
bem como paisagens e costumes do País.
(Art. 3º da Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965)
Art. 128.Para ﬁns de intercâmbio cultural e desde que se destinem a exposições temporárias, poderá
ser permitida, excepcionalmente, a saída do País de
algumas obras especiﬁcadas nos artigos 60. 61. e 62.,
mediante autorização expressa do órgão competente
da administração federal, que mencione o prazo máximo concedido para o retorno.
(Art. 4º da Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965)
Art. 129.Tentada a exportação de quaisquer obras
e objetos de que trata esta Lei, serão os mesmos seqüestrados pela União ou pelo Estado em que se encontrarem, em proveito dos respectivos museus.
(Art. 5º da Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965)
Art. 130.Se ocorrer dúvida sobre a identidade das
obras e objetos a que se refere a presente Lei, a respectiva autenticação será feita por peritos designados
pelas cheﬁas dos serviços competentes da União, ou
dos Estados se faltarem no local da ocorrência representantes dos serviços federais.
(Art. 6º da Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965)
TÍTULO IV
Da Política do Livro e da Leitura
CAPÍTULO I
Das Diretrizes Gerais
da Política Nacional do Livro
Art. 131.São diretrizes da Política Nacional do
Livro:
I – assegurar ao cidadão o pleno exercício do
direito de acesso e uso do livro;
II – o livro é o meio principal e insubstituível da
difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do
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fomento à pesquisa social e cientíﬁca, da conservação
do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida;
III – fomentar e apoiar a produção, a edição, a
difusão, a distribuição e a comercialização do livro;
IV – estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de obras cientíﬁcas
como culturais;
V – promover e incentivar o hábito da leitura;
VI – propiciar os meios para fazer do Brasil um
grande centro editorial;
VII – competir no mercado internacional de livros,
ampliando a exportação de livros nacionais;
VIII – apoiar a livre circulação do livro no País;
IX – capacitar a população para o uso do livro
como fator fundamental para seu progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do
saber e da renda;
X – instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas
e pontos de venda de livro;
XI – propiciar aos autores, editores, distribuidores
e livreiros as condições necessárias ao cumprimento
do disposto nesta Lei;
XII – assegurar às pessoas com deﬁciência visual
o acesso à leitura.
(Art. 1º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
CAPÍTULO II
Do Livro
Art. 132. Considera-se livro, para efeitos desta Lei,
a publicação de textos escritos em ﬁchas ou folhas, não
periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume
cartonado, encadernado ou em brochura, em capas
avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I – fascículos, publicações de qualquer natureza
que representem parte de livro;
II – materiais avulsos relacionados com o livro,
impressos em papel ou em material similar;
III – roteiros de leitura para controle e estudo de
literatura ou de obras didáticas;
IV – álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V – atlas geográﬁcos, históricos, anatômicos,
mapas e cartogramas;
VI – textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de edição celebrado
com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII – livros em meio digital, magnético e ótico, para
uso exclusivo de pessoas com deﬁciência visual;
VIII – livros impressos no Sistema Braille.
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(Art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 133. É livro brasileiro o publicado por editora sediada no Brasil, em qualquer idioma, bem como
o impresso ou ﬁxado em qualquer suporte no exterior
por editor sediado no Brasil.
(Art. 3º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 134.É permitida a entrada no País de livros
em língua estrangeira ou portuguesa, imunes de impostos nos termos do art. 150, inciso VI, alínea d, da
Constituição, e, nos termos do regulamento, de tarifas alfandegárias prévias, sem prejuízo dos controles
aduaneiros e de suas taxas.
(Art. 4º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
CAPÍTULO III
Da Editoração, Distribuição
e Comercialização do Livro
Art. 135.Para efeitos desta Lei, é considerado:
I – autor: a pessoa física criadora de livros;
II – editor: a pessoa física ou jurídica que adquire
o direito de reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;
III – distribuidor: a pessoa jurídica que opera no
ramo de compra e venda de livros por atacado;
IV – livreiro: a pessoa jurídica ou representante
comercial autônomo que se dedica à venda de livros.
(Art. 5º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 136.Na editoração do livro, é obrigatória a
adoção do Número Internacional Padronizado, bem
como a ﬁcha de catalogação para publicação.
Parágrafo único. O número referido no caput deste
artigo constará da quarta capa do livro impresso.
(Art. 6º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 137.O Poder Executivo estabelecerá formas
de ﬁnanciamento para as editoras e para o sistema de
distribuição de livro, por meio de criação de linhas de
crédito especíﬁcas.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Executivo
implementar programas anuais para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas, universitárias
e escolares, incluídas obras em Sistema Braille.
(Art. 7º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
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Art. 138.As pessoas jurídicas que exerçam as atividades descritas nos incisos II a IV do art. 135. poderão
constituir provisão para perda de estoques, calculada
no último dia de cada período de apuração do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido,
correspondente a 1/3 (um terço) do valor do estoque
existente naquela data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em relação ao tratamento contábil e
ﬁscal a ser dispensado às reversões dessa provisão.
§ 1º Para a gestão do fundo levar-se-á em conta o saldo existente no último dia de cada exercício
ﬁnanceiro legal, na proporção do tempo de aquisição,
observados os seguintes percentuais:
I – mais de um ano e menos de dois anos: trinta
por cento do custo direto de produção;
II – mais de dois anos e menos de três anos: cinqüenta por cento do custo direto de produção;
III – mais de três anos: cem por cento do custo
direto de produção.
§ 2º Ao ﬁm de cada exercício ﬁnanceiro legal será feito o ajustamento da provisão dos respectivos estoques.
(Art. 8º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 139.A provisão referida no art. 138. será dedutível para ﬁns de determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
(Art. 9º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 140.Os contratos ﬁrmados entre autores e
editores de livros para cessão de direitos autorais para
publicação deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Autorais.
(Art. 11 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 141.É facultada ao Poder Executivo a ﬁxação
de normas para o atendimento ao disposto nos incisos
VII e VIII do art. 132. desta Lei.
(Art. 12 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
CAPÍTULO IV
Da Difusão do Livro
Art. 142. Cabe ao Poder Executivo criar e executar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura,
ampliar os já existentes e implementar, isoladamente
ou em parcerias públicas ou privadas, as seguintes
ações em âmbito nacional:
I – criar parcerias, públicas ou privadas, para o
desenvolvimento de programas de incentivo à leitura,
com a participação de entidades públicas e privadas;
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II – estimular a criação e execução de projetos
voltados para o estímulo e a consolidação do hábito
de leitura, mediante:
a) revisão e ampliação do processo de
alfabetização e leitura de textos de literatura
nas escolas;
b) introdução da hora de leitura diária
nas escolas;
c) exigência pelos sistemas de ensino, para
efeito de autorização de escolas, de acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares;
III – instituir programas, em bases regulares, para
a exportação e venda de livros brasileiros em feiras e
eventos internacionais;
IV – estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro brasileiro;
V – criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráﬁco e livreiro em todo o território nacional.
(Art. 13 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 143.É o Poder Executivo autorizado a promover o desenvolvimento de programas de ampliação
do número de livrarias e pontos de venda no País,
podendo ser ouvidas as Administrações Estaduais e
Municipais competentes.
(Art. 14 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais
Art. 144.A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios consignarão, em seus respectivos orçamentos, verbas às bibliotecas para sua manutenção
e aquisição de livros.
(Art. 16 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 145.A inserção de rubrica orçamentária pelo
Poder Executivo para ﬁnanciamento da modernização
e expansão do sistema bibliotecário e de programas
de incentivo à leitura será feita por meio do Fundo Nacional de Cultura.
(Art. 17 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)
Art. 146.Com a ﬁnalidade de controlar os bens
patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é
considerado material permanente.
(Art. 18 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003)

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

TÍTULO V
Da Política Nacional de Cinema e do Audiovisual
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 147.Para ﬁns desta Lei entende-se como:
I – obra audiovisual: produto da ﬁxação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a
ﬁnalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para ﬁxá-las ou
transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;
II – obra cinematográﬁca: obra audiovisual cuja
matriz original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja
destinação e exibição seja prioritariamente e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III – obra videofonográﬁca: obra audiovisual cuja
matriz original de captação é um meio magnético com
capacidade de armazenamento de informações que se traduzem em imagens em movimento, com ou sem som;
IV – obra cinematográﬁca e videofonográﬁca de
produção independente: aquela cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais
sobre a obra, não tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de
radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura;
V – obra cinematográﬁca brasileira ou obra videofonográﬁca brasileira: aquela que atende a um dos
seguintes requisitos:
a) ser produzida por empresa produtora
brasileira, observado o disposto no § 1º, registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor
brasileiro ou estrangeiro residente no País há
mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de 5 (cinco) anos;
b) ser realizada por empresa produtora
brasileira registrada na ANCINE, em associação
com empresas de outros países com os quais o
Brasil mantenha acordo de co-produção cinematográﬁca e em consonância com os mesmos.
c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em associação com empresas
de outros países com os quais o Brasil não
mantenha acordo de co-produção, assegurada
a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta
por cento) dos direitos patrimoniais da obra
à empresa produtora brasileira e utilizar para
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sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de
artistas e técnicos brasileiros ou residentes no
Brasil há mais de 3 (três) anos.
VI – segmento de mercado: mercados de salas de
exibição, vídeo doméstico em qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de
massa por assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que veiculem obras
cinematográﬁcas e videofonográﬁcas;
VII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
de curta metragem: aquela cuja duração é igual ou
inferior a quinze minutos;
VIII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
de média metragem: aquela cuja duração é superior a
quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
IX – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
de longa metragem: aquela cuja duração é superior a
setenta minutos;
X – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
seriada: aquela que, sob o mesmo título, seja produzida em capítulos;
XI – teleﬁlme: obra documental, ﬁccional ou de
animação, com no mínimo cinqüenta e no máximo cento e vinte minutos de duração, produzida para primeira
exibição em meios eletrônicos.
XII – minissérie: obra documental, ﬁccional ou de
animação produzida em película ou matriz de captação
digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 (três)
e no máximo 26 (vinte e seis) capítulos, com duração
máxima de 1.300 (um mil e trezentos) minutos;
XIII – programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na forma de canais ou
de programações isoladas, destinado às empresas de
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação,
que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem
que sejam gerados e transmitidos por satélite ou por
qualquer outro meio de transmissão ou veiculação;
XIV – programação internacional: aquela gerada,
disponibilizada e transmitida diretamente do exterior
para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de
transmissão ou veiculação, pelos canais, programadoras
ou empresas estrangeiras, destinada às empresas de
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação
que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem;
XV – programação nacional: aquela gerada e
disponibilizada, no território brasileiro, pelos canais ou
programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras
ou estrangeiras, destinada às empresas de serviços
de comunicação eletrônica de massa por assinatura
ou de quaisquer outros serviços de comunicação que
transmitam sinais eletrônicos de som e imagem, que
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seja gerada e transmitida diretamente no Brasil por empresas sediadas no Brasil, por satélite ou por qualquer
outro meio de transmissão ou veiculação;
XVI – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária: aquela cuja matriz original de captação é
uma película com emulsão fotossensível ou matriz de
captação digital, cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços,
empresas, instituições públicas ou privadas, partidos
políticos, associações, administração pública, assim
como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza;
XVII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária brasileira: aquela que seja produzida por
empresa produtora brasileira registrada na ANCINE,
observado o disposto no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3
(três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo,
2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou
residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos;
XVIII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária brasileira ﬁlmada no exterior: aquela, realizada no exterior, produzida por empresa produtora
brasileira registrada na ANCINE, observado o disposto
no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro
residente no Brasil há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 1/3 (um terço) de
artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de 5 (cinco) anos;
XIX – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca publicitária estrangeira adaptada: aquela que não
atende o disposto nos incisos XVII e XVIII, adaptada
ao idioma português ou às condições e necessidades comerciais ou técnicas de exibição e veiculação
no Brasil;
XX – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária brasileira de pequena veiculação: aquela
que seja produzida por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, observado o disposto no § 1º,
realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3 (três) anos, e que utilize para
sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais
de 3 (três) anos e cuja veiculação esteja restrita a Municípios que totalizem um número máximo de habitantes a ser deﬁnido em regulamento;
XXI – claquete de identiﬁcação: imagem ﬁxa ou
em movimento inserida no início da obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca contendo as informações
necessárias à sua identiﬁcação.
§ 1º Para os ﬁns do inciso V deste artigo, entendese por empresa brasileira aquela constituída sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País, cuja
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maioria do capital total e votante seja de titularidade
direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos, os quais devem exercer de
fato e de direito o poder decisório da empresa.
§ 2º Para os ﬁns do disposto nos incisos XVII,
XVIII e XX deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras, com
sede e administração no País, cuja maioria do capital
seja de titularidade direta ou indireta de brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 5 (cinco) anos, os
quais devem exercer de fato e de direito o poder decisório da empresa.
§ 3º Considera-se versão de obra publicitária cinematográﬁca ou videofonográﬁca, a edição ampliada ou
reduzida em seu tempo de duração, realizada a partir
do conteúdo original de uma mesma obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca publicitária, e realizada sob
o mesmo contrato de produção.
(Art. 1º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
CAPÍTULO II
Da Política Nacional do Cinema e do Audiovisual
Art. 148.A política nacional do cinema terá por
base os seguintes princípios gerais:
I – promoção da cultura nacional e da língua portuguesa mediante o estímulo ao desenvolvimento da
indústria cinematográﬁca e audiovisual nacional;
II – garantia da presença de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas nacionais nos diversos segmentos de mercado;
III – programação e distribuição de obras audiovisuais de qualquer origem nos meios eletrônicos de
comunicação de massa sob obrigatória responsabilidade editorial de empresas brasileiras;
III – programação e distribuição de obras audiovisuais de qualquer origem nos meios eletrônicos de
comunicação de massa sob obrigatória e exclusiva
responsabilidade, inclusive editorial, de empresas brasileiras, qualiﬁcadas na forma do § 1º do art. 147.
(Art. 2º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 149. Fica criado o Conselho Superior do Cinema, órgão colegiado integrante da estrutura da Casa
Civil da Presidência da República, a que compete:
I – deﬁnir a política nacional do cinema;
II – aprovar políticas e diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria cinematográﬁca nacional,
com vistas a promover sua auto-sustentabilidade;
III – estimular a presença do conteúdo brasileiro
nos diversos segmentos de mercado;
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IV – acompanhar a execução das políticas referidas nos incisos I, II e III;
V – estabelecer a distribuição da Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca –
CONDECINE para cada destinação prevista em lei.
(Art. 3º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 150.O Conselho Superior do Cinema será
integrado:
I – pelos Ministros de Estado:
a) da Justiça;
b) das Relações Exteriores;
c) da Fazenda;
d) da Cultura;
e) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) das Comunicações; e
g) Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, que o presidirá.
II – por cinco representantes da indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional, que gozem
de elevado conceito no seu campo de especialidade, a
serem designados por decreto, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução.
§ 1º O regimento interno do Conselho Superior
do Cinema será aprovado por resolução.
§ 2º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 3º O Conselho deliberará mediante resoluções,
por maioria simples de votos, presentes, no mínimo,
cinco membros referidos no inciso I deste artigo, dentre eles o seu Presidente, que exercerá voto de qualidade no caso de empate, e três membros referidos
no inciso II deste artigo.
§ 4º Nos casos de urgência e relevante interesse, o Presidente poderá deliberar ad referendum dos
demais membros.
§ 5ºO Presidente do Conselho poderá convidar
para participar das reuniões técnicos, personalidades
e representantes de órgãos e entidades públicos e
privados.
(Art. 4º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
CAPÍTULO III
Do Fomento à Política do Cinema
e do Audiovisual
Art. 151. Até o exercício ﬁscal de 2010, inclusive,
os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda
devido as quantias referentes a investimentos feitos na
produção de obras audiovisuais cinematográﬁcas brasi-
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leiras de produção independente, mediante a aquisição
de cotas representativas de direitos de comercialização
sobre as referidas obras, desde que estes investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos
previstos em lei, e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, e os projetos tenham sido previamente
aprovados pela ANCINE, na forma do regulamento.
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas subscritas.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto devido pelas pessoas
físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas.
§ 3º Os valores aplicados nos investimentos de
que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a
que se referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado
pelo recolhimento do imposto por estimativa,
apuram o lucro real anual;
2. as pessoas físicas.
§ 4º A pessoa jurídica tributada com base no
lucro real poderá, também, abater o total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
§ 5º Os projetos especíﬁcos da área audiovisual, cinematográﬁca de exibição, distribuição e infraestrutura técnica apresentados por empresa brasileira
de capital nacional, poderão ser credenciados pelos
Ministérios da Fazenda e da Cultura para fruição dos
incentivos ﬁscais de que trata o caput deste artigo.
(Art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 152. Até o ano-calendário de 2016, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do imposto de
renda devido as quantias referentes ao patrocínio à
produção de obras cinematográﬁcas brasileiras de
produção independente, cujos projetos tenham sido
previamente aprovados pela ANCINE, do imposto de
renda devido apurado:
I – na declaração de ajuste anual pelas pessoas
físicas; e
II – em cada período de apuração, trimestral ou
anual, pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real
§ 1º A dedução prevista neste artigo está limitada:
I – a 4% (quatro por cento) do imposto devido
pelas pessoas jurídicas e deve observar o limite pre-
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visto no inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997; e
II – a 6% (seis por cento) do imposto devido pelas
pessoas físicas, conjuntamente com as deduções de
que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11437.htm – art9
§ 2º Somente são dedutíveis do imposto devido
os valores despendidos a título de patrocínio:
I – pela pessoa física no ano-calendário a que
se referir a declaração de ajuste anual; e
II – pela pessoa jurídica no respectivo período
de apuração de imposto.
§ 3º As pessoas jurídicas não poderão deduzir
o valor do patrocínio de que trata o caput deste artigo
para ﬁns de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
§ 4º Os projetos especíﬁcos da área audiovisual, cinematográﬁca de difusão, preservação, exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por
empresa brasileira poderão ser credenciados pela ANCINE para fruição dos incentivos ﬁscais de que trata o
caput deste artigo, na forma do regulamento.
§ 5º Fica a ANCINE autorizada a instituir programas especiais de fomento ao desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira para fruição dos incentivos
ﬁscais de que trata o caput deste artigo
§ 6º Os programas especiais de fomento destinar-se-ão a viabilizar projetos de distribuição, exibição,
difusão e produção independente de obras audiovisuais brasileiras escolhidos por meio de seleção pública, conforme normas expedidas pela ANCINE. http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/
Lei/L11505.htm – art6
§ 7º Os recursos dos programas especiais de
fomento e dos projetos especíﬁcos da área audiovisual de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo poderão
ser aplicados por meio de valores reembolsáveis ou
não-reembolsáveis, conforme normas expedidas pela
ANCINE
§ 8º Os valores reembolsados na forma do § 7º
deste artigo destinar-se-ão ao Fundo Nacional da Cultura e serão alocados em categoria de programação especíﬁca denominada Fundo Setorial do Audiovisual.
(Art. 1º-A da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 153. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional, ou
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por sua aquisição ou importação a preço ﬁxo, ﬁcam
sujeitas ao imposto de 25% na fonte.
(Art. 2º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 154. Os contribuintes do Imposto de Renda
incidente nos termos do art. 153. desta Lei, poderão beneﬁciar-se de abatimento de 70% (setenta por cento) do
imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento
de projetos de produção de obras cinematográﬁcas brasileiras de longa metragem de produção independente,
e na co-produção de teleﬁlmes e minisséries brasileiros
de produção independente e de obras cinematográﬁcas
brasileiras de produção independente.
§ 1º A pessoa jurídica responsável pela remessa
das importâncias pagas, creditadas, empregadas ou
remetidas aos contribuintes de que trata o caput deste
artigo terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício ﬁscal de que trata este artigo.
§ 2º Para o exercício da preferência prevista no §
1º deste artigo, o contribuinte poderá transferir expressamente ao responsável pelo pagamento ou remessa
o benefício de que trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato ou por documento especialmente
constituído para esses ﬁns.
(Art. 3º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 155. Os contribuintes do Imposto de Renda
incidente nos termos do art. 72 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, beneﬁciários do crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou
remuneração, a qualquer título, de direitos, relativos à
transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por
assinatura, de quaisquer obras audiovisuais ou eventos,
mesmo os de competições desportivas das quais faça
parte representação brasileira, poderão beneﬁciar-se
de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de
projetos de produção de obras cinematográﬁcas brasileira de longa-metragem de produção independente
e na co-produção de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de produção independente
de curta, média e longas-metragens, documentários,
teleﬁlmes e minisséries.
§ 1º A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas, creditadas, empregadas,
entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput deste artigo terá preferência na utilização
dos recursos decorrentes do benefício ﬁscal de que
trata este artigo.
§ 2º Para o exercício da preferência prevista no
§ 1º deste artigo, o contribuinte poderá transferir ex-
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pressamente ao responsável pelo crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento o benefício de que
trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato
ou por documento especialmente constituído para
esses ﬁns.
(Art. 3º-A da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 156. O contribuinte que optar pelo uso dos
incentivos previstos nos arts. 151., 152., 154., e 155.,
todos desta Lei, depositará, dentro do prazo legal ﬁxado para o recolhimento do imposto, o valor correspondente ao abatimento em conta de aplicação ﬁnanceira especial, em instituição ﬁnanceira pública, cuja
movimentação sujeitar-se-á a prévia comprovação
pela ANCINE de que se destina a investimentos em
projetos de produção de obras audiovisuais cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de produção
independente.
§ 1º As contas de aplicação ﬁnanceira a que se
refere este artigo serão abertas:
I – em nome do proponente, para cada projeto, no
caso do art. 151. e do art. 152., ambos desta Lei;
II – em nome do contribuinte, do seu representante legal ou do responsável pela remessa, no caso
do art. 154. e do art. 155., ambos desta Lei.
III – em nome da ANCINE, para cada programa especial de fomento, no caso do § 5º do art. 152.
desta Lei.
§ 2º Os projetos a que se refere este artigo e os
projetos beneﬁciados por recursos dos programas especiais de fomento instituídos pela ANCINE deverão
atender cumulativamente aos seguintes requisitos
I – contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a 5% (cinco por cento) do orçamento global aprovado, comprovados ao ﬁnal de
sua realização;
II – limite do aporte de recursos objeto dos incentivos previstos no art. 151. e no art. 152., ambos desta
Lei, somados, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais) e, para o incentivo previsto no art. 154. e no art.
155., ambos desta Lei, somados, é de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), podendo esses limites serem
utilizados concomitantemente;
III – apresentação do projeto para aprovação da
ANCINE, conforme regulamento.
§ 3º Os investimentos a que se refere este artigo não poderão ser utilizados na produção de obras
audiovisuais de natureza publicitária.
§ 4º A liberação de recursos ﬁca condicionada
à integralização de pelo menos 50% (cinqüenta por
cento) dos recursos aprovados para realização do
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projeto. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/
L10454.htm – art18
§ 5º A utilização dos incentivos previstos nesta
Lei não impossibilita que o mesmo projeto se beneﬁcie de recursos previstos na Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, desde que enquadrados em seus
objetivos, limitado o total destes incentivos a 95% (noventa e cinco por cento) do total do orçamento aprovado pela ANCINE.
(Art. 4º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 157. Os valores não aplicados na forma dos
arts. 151. e 152., ambos desta Lei, no prazo de 48
(quarenta e oito) meses, contado da data do início do
1º (primeiro) depósito na conta de que trata o inciso I
do § 1º do art. 156., e, no caso dos arts. 154. e 155.,
todos desta Lei, após 180 (cento e oitenta) dias de
seu depósito na conta de que trata o inciso II do § 1º
do art. 156. desta Lei, destinar-se-ão ao Fundo Nacional da Cultura e serão alocados em categoria de programação especíﬁca denominada Fundo Setorial do
Audiovisual, para aplicação em projetos de fomento à
indústria cinematográﬁca nacional, conforme normas
expedidas pelo Comitê Gestor.
(Art. 5º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 158. O não-cumprimento do projeto a que
se referem os arts. 151., 154. e 157. desta lei e a nãoefetivação do investimento ou a sua realização em
desacordo com o estatuído implicam a devolução dos
benefícios concedidos, acrescidos de correção monetária, juros e demais encargos previstos na legislação
do imposto de renda.
§ 1º Sobre o débito corrigido incidirá multa de
cinqüenta por cento.
§ 2º No caso de cumprimento de mais de setenta por cento sobre o valor orçado do projeto, a devolução.
(Art. 6º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 159. Fica instituído o depósito obrigatório, na
Cinemateca Brasileira, de cópia da obra audiovisual
que resultar da utilização de recursos incentivados ou
que merecer prêmio em dinheiro concedido pelo Governo Federal.
Parágrafo único. A Cinemateca Brasileira poderá
credenciar arquivos ou cinematecas, públicos ou privados, para o cumprimento do disposto neste artigo.
(Art. 8º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
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Art. 160. O Poder Executivo ﬁscalizará a efetiva
execução desta lei no que se refere à realização de
obras audiovisuais e à aplicação dos recursos nela
comprometidos.
(Art. 9º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
Art. 161. Sem prejuízo das sanções de natureza administrativa ou ﬁscal, constitui crime obter reduções de impostos, utilizando-se fraudulentamente de
qualquer benefício desta lei, punível com a pena de
reclusão de dois a seis meses e multa de cinqüenta
por cento sobre o valor da redução.
§ 1º No caso de pessoa jurídica, respondem pelo
crime o acionista ou o quotista controlador e os administradores que para ele tenham concorrido, ou que
dele se tenham beneﬁciado.
§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos em função desta lei, deixe de promover,
sem justa causa, a atividade objeto do incentivo.
(Art. 10 da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993)
CAPÍTULO III
Da Agência Nacional do Cinema (ANCINE)
Seção I
Dos objetivos e competências
Art. 162. Fica criada a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, autarquia especial, órgão de fomento,
regulação e ﬁscalização da indústria cinematográﬁca
e videofonográﬁca, dotada de autonomia administrativa e ﬁnanceira.
Parágrafo único. Agência terá sede e foro no Distrito Federal e escritório central na cidade do Rio de
Janeiro, podendo estabelecer escritórios regionais.
(Art. 5º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art.163.A ANCINE terá por objetivos:
I – promover a cultura nacional e a língua portuguesa mediante o estímulo ao desenvolvimento da
indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional
em sua área de atuação;
II – promover a integração programática, econômica e ﬁnanceira de atividades governamentais relacionadas à indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca;
III – aumentar a competitividade da indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional por meio
do fomento à produção, à distribuição e à exibição nos
diversos segmentos de mercado;
IV – promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográﬁca nacional visando o aumento da
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produção e da exibição das obras cinematográﬁcas
brasileiras;
V – promover a articulação dos vários elos da cadeia produtiva da indústria cinematográﬁca nacional;
VI – estimular a diversiﬁcação da produção cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional e o fortalecimento da produção independente e das produções
regionais com vistas ao incremento de sua oferta e à
melhoria permanente de seus padrões de qualidade;
VII – estimular a universalização do acesso às
obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas, em especial as nacionais;
VIII – garantir a participação diversiﬁcada de obras
cinematográﬁcas e videofonográﬁcas estrangeiras no
mercado brasileiro;
IX – garantir a participação das obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas de produção nacional em
todos os segmentos do mercado interno e estimulá-la
no mercado externo;
X – estimular a capacitação dos recursos humanos e o desenvolvimento tecnológico da indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional;
XI – zelar pelo respeito ao direito autoral sobre
obras audiovisuais nacionais e estrangeiras.
(Art. 6º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 164. A ANCINE terá as seguintes competências:
I – executar a política nacional de fomento ao
cinema, deﬁnida na forma do art. 149.
II – ﬁscalizar o cumprimento da legislação referente à atividade cinematográﬁca e videofonográﬁca
nacional e estrangeira nos diversos segmentos de
mercados, na forma do regulamento;
III – promover o combate à pirataria de obras
audiovisuais;
IV – aplicar multas e sanções, na forma da lei;
V – regular, na forma da lei, as atividades de
fomento e proteção à indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional, resguardando a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e
da informação;
VI – coordenar as ações e atividades governamentais referentes à indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca, ressalvadas as competências dos Ministérios da Cultura e das Comunicações;
VII – articular-se com os órgãos competentes dos
entes federados com vistas a otimizar a consecução
dos seus objetivos;
VIII – gerir programas e mecanismos de fomento à indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional;
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IX – estabelecer critérios para a aplicação de
recursos de fomento e ﬁnanciamento à indústria cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional;
X – promover a participação de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas nacionais em festivais
internacionais;
XI – aprovar e controlar a execução de projetos
de co-produção, produção, distribuição, exibição e infraestrutura técnica a serem realizados com recursos públicos e incentivos ﬁscais, ressalvadas as competências
dos Ministérios da Cultura e das Comunicações;
XII – fornecer os Certiﬁcados de Produto Brasileiro
às obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas;
XIII – fornecer Certiﬁcados de Registro dos contratos de produção, co-produção, distribuição, licenciamento, cessão de direitos de exploração, veiculação
e exibição de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas;
XIV – gerir o sistema de informações para o monitoramento das atividades da indústria cinematográﬁca
e videofonográﬁca nos seus diversos meios de produção, distribuição, exibição e difusão;
XV – articular-se com órgãos e entidades voltados
ao fomento da produção, da programação e da distribuição de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas
dos Estados membros do Mercosul e demais membros
da comunidade internacional;
XVI – prestar apoio técnico e administrativo ao
Conselho Superior do Cinema;
XVII – atualizar, em consonância com a evolução tecnológica, as deﬁnições referidas no art. 147.
desta Lei.
Parágrafo único. A organização básica e as competências das unidades da ANCINE serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.
(Art. 7º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Seção II
Da Estrutura
Art. 165. A ANCINE será dirigida em regime de
colegiado por uma diretoria composta de um DiretorPresidente e três Diretores, com mandatos não coincidentes de quatro anos.
§ 1º Os membros da Diretoria serão brasileiros,
de reputação ilibada e elevado conceito no seu campo de especialidade, escolhidos pelo Presidente da
República e por ele nomeados após aprovação pelo
Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III
do art. 52 da Constituição Federal.
§ 2º O Diretor-Presidente da ANCINE será escolhido pelo Presidente da República entre os membros
da Diretoria Colegiada.
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§ 3º Em caso de vaga no curso do mandato de
membro da Diretoria Colegiada, este será completado
por sucessor investido na forma prevista no § 1º deste
artigo, que o exercerá pelo prazo remanescente.
§ 4º Integrarão a estrutura da ANCINE uma Procuradoria-Geral, que a representará em juízo, uma
Ouvidoria-Geral e uma Auditoria.
§ 5º A substituição dos dirigentes em seus impedimentos será disciplinada em regulamento.
(Art. 8º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 166. Compete à Diretoria Colegiada da ANCINE:
I – exercer sua administração;
II – editar normas sobre matérias de sua competência;
III – aprovar seu regimento interno;
IV – cumprir e fazer cumprir as políticas e diretrizes aprovadas pelo Conselho Superior de Cinema;
V – deliberar sobre sua proposta de orçamento;
VI – determinar a divulgação de relatórios semestrais sobre as atividades da Agência;
VII – decidir sobre a venda, cessão ou aluguel
de bens integrantes do seu patrimônio;
VIII – notiﬁcar e aplicar as sanções previstas na
legislação;
IX – julgar recursos interpostos contra decisões
de membros da Diretoria;
X – autorizar a contratação de serviço de terceiros na forma da legislação vigente;
XI – autorizar a celebração de contratos, convênios e acordos;
Parágrafo único. A Diretoria Colegiada reunir-se-á
com a presença de, pelo menos, três diretores, dentre eles o Diretor-Presidente, e deliberará por maioria
simples de votos.
(Art. 9º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 167. Compete ao Diretor-Presidente da ANCINE:
I – exercer a representação legal da agência;
II – presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III – cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV – exercer o voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações da Diretoria Colegiada;
V – nomear, exonerar e demitir servidores e empregados;
VI – prover os cargos em comissão e as funções
de conﬁança;
VII – aprovar editais de licitação e homologar
adjudicações;
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VIII – encaminhar ao órgão supervisor a proposta
de orçamento da ANCINE;
IX – assinar contratos, acordos e convênios, previamente aprovados pela Diretoria Colegiada;
X – ordenar despesas e praticar os atos de gestão
necessários ao alcance dos objetivos da ANCINE;
XI – sugerir a propositura de ação civil pública
pela ANCINE, nos casos previstos em lei;
XII – exercer a função de Secretário-Executivo
do Conselho Superior do Cinema;
XIII – exercer outras atividades necessárias à
gestão da ANCINE e à implementação das decisões
do Conselho Superior do Cinema.
(Art. 10 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Seção III
Das Receitas e do Patrimônio
Art. 168. Constituem receitas da ANCINE:
I – o produto da arrecadação das multas resultantes do exercício de suas atribuições;
II – o produto da execução da sua dívida ativa;
III – as dotações consignadas no OrçamentoGeral da União, créditos especiais, créditos adicionais,
transferências e repasses que lhe forem conferidos;
IV – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
V – os valores apurados na venda ou aluguel de
bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VI – os valores apurados em aplicações no mercado ﬁnanceiro das receitas previstas neste artigo;
VII – produto da cobrança de emolumentos por
serviços prestados;
VIII – recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e
internacionais;
IX – produto da venda de publicações, material
técnico, dados e informações, inclusive para ﬁns de
licitação pública;
(Art. 11 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 169. Fica a ANCINE autorizada a alienar
bens móveis ou imóveis do seu patrimônio que não
se destinem ao desempenho das funções inerentes à
sua missão institucional.
(Art. 12 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 170 A ANCINE poderá contratar especialistas
para a execução de trabalhos nas áreas técnica, admi-
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nistrativa, econômica e jurídica, por projetos ou prazos
limitados, observando-se a legislação em vigor.
(Art. 14 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 171. A ANCINE poderá requisitar, com ônus,
servidores de órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quaisquer que sejam as atribuições a serem
exercidas.
(Art. 15 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
CAPÍTULO IV
Do Sistema de Informações
e Monitoramento da Indústria Cinematográﬁca
e Videofonográﬁca
Art. 172 Fica criado o Sistema de Informações e
Monitoramento da Indústria Cinematográﬁca e Videofonográﬁca, de responsabilidade da ANCINE, podendo
para sua elaboração e execução ser conveniada ou contratada entidade ou empresa legalmente constituída.
(Art. 16 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 173. Toda sala ou espaço de exibição pública
destinada à exploração de obra cinematográﬁca em
qualquer suporte deverá utilizar o sistema de controle
de receitas de bilheteria, conforme deﬁnido em regulamento pela ANCINE.
(Art. 17 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 174. As empresas distribuidoras, as programadoras de obras audiovisuais para o segmento de
mercado de serviços de comunicação eletrônica de
massas por assinatura, as programadoras de obras
audiovisuais para outros mercados, conforme assinalado na alínea e do Anexo I desta Lei, assim como
as locadoras de vídeo doméstico e as empresas de
exibição, devem fornecer relatórios periódicos sobre a
oferta e o consumo de obras audiovisuais e as receitas
auferidas pela exploração delas no período, conforme
normas expedidas pela ANCINE.
(Art. 18 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 175. As empresa distribuidoras e locadoras
de obras cinematográﬁcas para vídeo, doméstico ou
para venda direta ao consumidor, em qualquer suporte,
deverão emitir semestralmente relatório enumerando
as obras cinematográﬁcas brasileiras distribuídas no
período, número de obras estrangeiras e sua relação,
número de cópias distribuídas por título, conforme
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deﬁnido em regulamento, devendo estas informações
serem remetidas à ANCINE.

(Art. 23 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

(Art. 19 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

Art. 180. Os serviços técnicos de cópia e reprodução de matrizes de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas que se destinem à exploração comercial
no mercado brasileiro deverão ser executados em laboratórios instalados no País.
Parágrafo único. As obras cinematográﬁcas e
videofonográﬁcas estrangeiras estão dispensadas de
copiagem obrigatória no País até o limite de 6 (seis)
cópias, bem como seu material de promoção e divulgação nos limites estabelecidos em regulamento.

Art. 176. Poderá ser estabelecida, por lei, a obrigatoriedade de fornecimento periódico de informações
sobre veiculação ou difusão de obras cinematográﬁcas
e videofonográﬁcas para empresas operantes em outros segmentos de mercado além daqueles indicados
nos arts. 174. e 175.
(Art. 20 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 177. As cópias das obras cinematográﬁcas
e videofonográﬁcas destinadas à venda, cessão, empréstimo, permuta, locação, exibição, com ou sem ﬁns
lucrativos, bem como as obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas publicitárias deverão conter em seu
suporte marca indelével e irremovível com a identiﬁcação do detentor do direito autoral no Brasil, com todas
as informações que o identiﬁquem, conforme modelo
aprovado pela ANCINE e pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, sem prejuízo do que
trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e o
Decreto nº 2.894, 22 de dezembro de 1998.
Parágrafo único. No caso de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas publicitárias, a marca
indelével e irremovível de que trata o caput e nas ﬁnalidades ali previstas deverá constar na claquete de
identiﬁcação.
(Art. 21 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 178. É obrigatório o registro das empresas de
produção, distribuição, exibição de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas nacionais ou estrangeiras na
ANCINE, conforme disposto em regulamento.
Parágrafo único. Para se beneﬁciar de recursos
públicos ou incentivos ﬁscais destinados à atividade
cinematográﬁca ou videofonográﬁca a empresa deve
estar registrada na ANCINE.
(Art. 22 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 179. A produção no Brasil de obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca estrangeira deverá ser
comunicada à ANCINE.
Parágrafo único. A produção e a adaptação de
obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca estrangeira,
no Brasil, deverão realizar-se mediante contrato com
empresa produtora brasileira, que será a responsável
pela produção perante as leis brasileiras.

(Art. 24 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 181.Toda e qualquer obra cinematográﬁca
ou videofonográﬁca publicitária estrangeira só poderá
ser veiculada ou transmitida no País, em qualquer segmento de mercado, após pagamento da Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca
Nacional (CONDECINE), de que trata o art. 188.
Parágrafo único. A adaptação de obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca publicitária deverá ser
realizada por empresa produtora brasileira registrada
na ANCINE, de acordo com o regulamento.
(Art. 25 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 182. A empresa produtora de obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca com recursos públicos ou
provenientes de renúncia ﬁscal deverá depositar na
Cinemateca Brasileira ou entidade credenciada pela
ANCINE uma cópia de baixo contraste, interpositivo ou
matriz digital da obra, para sua devida preservação.
(Art. 26 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 183. As obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas produzidas com recursos públicos ou renúncia
ﬁscal, após decorridos dez anos de sua primeira exibição comercial, poderão ser exibidas em canais educativos mantidos com recursos públicos nos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e nos canais referidos
nas alíneas “b” a “g” do inciso I do art. 23 da Lei nº
8.977, de 6 de janeiro de 1995, e em estabelecimentos
públicos de ensino, na forma deﬁnida em regulamento,
respeitados os contratos existentes.
(Art. 27 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 184. Toda obra cinematográﬁca e videofonográﬁca brasileira deverá, antes de sua exibição ou comercialização, requerer à ANCINE o registro do título
e o Certiﬁcado de Produto Brasileiro – CPB.
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§ 1º No caso de obra cinematográﬁca ou obra videofonográﬁca publicitária brasileira, após a solicitação
do registro do título, a mesma poderá ser exibida ou
comercializada, devendo ser retirada de exibição ou ser
suspensa sua comercialização, caso seja constatado
o não pagamento da CONDECINE ou o fornecimento
de informações incorretas.
§ 2º As versões, as adaptações, as vinhetas e
as chamadas realizadas a partir da obra cinematográﬁca e videofonográﬁca publicitária original devem ser
consideradas, juntamente com esta, um só título, para
efeito do pagamento da CONDECINE.
(Art. 28 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 185. A contratação de direitos de exploração
comercial, de licenciamento, produção, co-produção,
exibição, distribuição, comercialização, importação e
exportação de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas em qualquer suporte ou veículo no mercado brasileiro, deverá ser informada à ANCINE, previamente à
comercialização, exibição ou veiculação da obra, com
a comprovação do pagamento da CONDECINE para
o segmento de mercado em que a obra venha a ser
explorada comercialmente.
Parágrafo único. No caso de obra cinematográﬁca
ou videofonográﬁca publicitária, deverá ser enviado à
ANCINE, o resumo do contrato ﬁrmado entre as partes,
conforme modelo a ser estabelecido em regulamento.
(Art. 29 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 200)
Art. 186. Para concessão da classiﬁcação etária
indicativa de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas
será exigida pelo órgão responsável a comprovação do
pagamento da CONDECINE no segmento de mercado
a que a classiﬁcação etária indicativa se referir.
(Art. 30 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 187. A contratação de programação ou de
canais de programação internacional, pelas empresas
prestadoras de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços
de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de
som e imagem, deverá ser sempre realizada através
de empresa brasileira qualiﬁcada na forma do § 1º do
art. 147. ainda que o pagamento dos montantes a esta
referentes seja feito diretamente à empresa estrangeira
pela empresa brasileira que se responsabilizará pelo
conteúdo da programação contratada, observando os
dispositivos desta Medida Provisória e da legislação
brasileira pertinente.
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Parágrafo único. As empresas brasileiras responsáveis pelo conteúdo da programação dos canais
dos serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura, sejam eles gerados no Brasil ou no exterior, deverão fornecer à ANCINE sua programação, incluindo títulos ou capítulos de obras seriadas e obras
publicitárias, conforme regulamento.
(Art. 31 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
CAPÍTULO V
Da Contribuição
para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográﬁca Nacional
(CONDECINE)
Art. 188. A Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE
terá por fato gerador a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográﬁcas e
videofonográﬁcas com ﬁns comerciais, por segmento
de mercado a que forem destinadas.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá
sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa
ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas ou por sua aquisição ou
importação, a preço ﬁxo.
(Art. 32 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 189. A CONDECINE será devida uma única vez a
cada cinco anos para cada segmento de mercado, por:
I – título ou capítulo de obra cinematográﬁca ou
videofonográﬁca destinada aos seguintes segmentos
de mercado:
a) salas de exibição;
b) vídeo doméstico, em qualquer suporte;
c) serviço de radiodifusão de sons e imagens;
d) serviços de comunicação eletrônica
de massa por assinatura;
e) outros mercados, conforme anexo.
II – título de obra publicitária cinematográﬁca ou
videofonográﬁca, para cada segmento de mercado a
que se destinar;
§ 1ºA CONDECINE corresponderá aos valores
das tabelas constantes do Anexo I a esta Medida Provisória.
§ 2º Na hipótese do parágrafo único do art. 188.,
a CONDECINE será determinada mediante a aplicação
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de alíquota de onze por cento sobre as importâncias
ali referidas.
§ 3º A CONDECINE referente às obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas publicitárias será devida
uma vez a cada 12 (doze) meses para cada segmento de
mercado em que a obra seja efetivamente veiculada.

V – na data do pagamento, crédito, emprego ou
remessa das importâncias referidas no parágrafo único do art. 188.;
VI – na data da concessão do certiﬁcado de
classiﬁcação indicativa, nos demais casos, conforme
Anexo I.

(Art. 33 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

(Art. 36 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

Art. 190. O produto da arrecadação da CONDECINE será destinado ao Fundo Nacional da Cultura – FNC
e alocado em categoria de programação especíﬁca denominada Fundo Setorial do Audiovisual, para aplicação
nas atividades de fomento relativas aos Programas de
que trata o art. 47 desta Medida Provisória.

Art. 193. O não recolhimento da CONDECINE no
prazo sujeitará o contribuinte às penalidades e acréscimos moratórios previstos nos arts. n ºs 44 e 61 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 1º A pessoa física ou jurídica que promover a
exibição, transmissão, difusão ou veiculação de obra
cinematográﬁca ou videofonográﬁca que não tenha
sido objeto do recolhimento da CONDECINE responde solidariamente por essa contribuição.
§ 2º A solidariedade de que trata o § 1º não se
aplica à hipótese prevista no parágrafo único do art.
188.

(Art. 34 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 191. A CONDECINE será devida pelos seguintes sujeitos passivos:
I – detentor dos direitos de exploração comercial
ou de licenciamento no País, conforme o caso, para
os segmentos de mercado previstos nas alíneas a a
e do inciso I do art. 189.;
II – empresa produtora, no caso de obra nacional,
ou detentor do licenciamento para exibição, no caso de
obra estrangeira, na hipótese do inciso II do art. 189.
III – o responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega das importâncias referidas
no parágrafo único do art. 188.
(Art. 35 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 192. A CONDECINE deverá ser recolhida à
ANCINE, na forma do regulamento:
I – na data do registro do título para os mercados de salas de exibição e de vídeo doméstico em
qualquer suporte, e serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura para as programadoras
referidas no inciso XV do 147., em qualquer suporte,
conforme Anexo I;
II – na data do registro do título para o mercado
de serviços de radiodifusão de sons e imagens e outros mercados, conforme Anexo I;
III – na data do registro do título ou até o primeiro
dia útil seguinte à sua solicitação, para obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca publicitária brasileira, estrangeira ou estrangeira adaptada para cada segmento
de mercado, conforme Anexo I;
IV – na data do registro do título, para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens e
de comunicação eletrônica de massa por assinatura,
para obra cinematográﬁca e videofonográﬁca nacional,
conforme Anexo I;

(Art. 37 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 194. A administração da CONDECINE, inclusive as atividades de arrecadação, tributação e ﬁscalização, compete à:
I – Secretaria da Receita Federal, na hipótese do
parágrafo único do art. 188.;
II – ANCINE, nos demais casos.
Parágrafo único. Aplicam-se à CONDECINE, na
hipótese de que trata o inciso I do caput, as normas
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Art. 38 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 195. São isentos da CONDECINE:
I – a obra cinematográﬁca e videofonográﬁca
destinada à exibição exclusiva em festivais e mostras,
desde que previamente autorizada pela ANCINE;
II – a obra cinematográﬁca e videofonográﬁca
jornalística, bem assim os eventos esportivos;
III – as chamadas dos programas e a publicidade
de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas veiculadas nos serviços de radiodifusão de sons e imagens,
nos serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura e nos segmentos de mercado de salas de
exibição e de vídeo doméstico em qualquer suporte,
bem como as versões com diminuição do tempo de
exibição ou substituição, apenas, do objeto anunciado
ou letreiros, as adaptações, as vinhetas e as chamadas
realizadas a partir de uma mesma obra cinematográﬁca ou obra videofonográﬁca publicitária;
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IV – as obras cinematográﬁcas ou videofonográﬁcas publicitárias veiculadas em Municípios que
totalizem um número de habitantes a ser deﬁnido em
regulamento;
V – a exportação de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras e a programação brasileira
transmitida para o exterior;
VI – as obras audiovisuais brasileiras, produzidas
pelas empresas de serviços de radiodifusão de sons e
imagens e empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura, para exibição no seu
próprio segmento de mercado ou quando transmitida
por força de lei ou regulamento em outro segmento de
mercado, observado o disposto no parágrafo único,
exceto as obras audiovisuais publicitárias;
VII – o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, das importâncias relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográﬁcas ou videofonográﬁcas ou por sua aquisição
ou importação a preço ﬁxo, bem como qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer
forma de direitos, referentes à programação, conforme
deﬁnição constante do inciso XV do art. 147.;
VIII – obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas
publicitárias brasileiras de caráter beneﬁcente, ﬁlantrópico e de propaganda política;
IX – as obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas incluídas na programação internacional de que
trata o inciso XIV do art. 147., quanto à CONDECINE
prevista no inciso I, alínea d do art. 189.;
X – a CONDECINE de que trata o parágrafo único
do art. 188., referente à programação internacional, de
que trata o inciso XIV do art. 147., desde que a programadora beneﬁciária desta isenção opte por aplicar o
valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
pagamento, do crédito, do emprego, da remessa ou da
entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, das importâncias relativas a rendimentos
ou remuneração decorrentes da exploração de obras
cinematográﬁcas ou videofonográﬁcas ou por sua aquisição ou importação a preço ﬁxo, bem como qualquer
montante referente a aquisição ou licenciamento de
qualquer forma de direitos, em projetos de produção
de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de longa, média e curta metragens de produção
independente, de co-produção de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de produção independente, de teleﬁlmes, minisséries, documentais,
ﬁccionais, animações e de programas de televisão de
caráter educativo e cultural, brasileiros de produção
independente, aprovados pela ANCINE
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§ 1º As obras audiovisuais brasileiras, produzidas
pelas empresas de serviços de radiodifusão de sons
e imagens e empresas de serviços de comunicação
eletrônica de massa por assinatura, estarão sujeitas ao
pagamento da CONDECINE se vierem a ser comercializadas em outros segmentos de mercado.
§ 2º Os valores correspondentes aos 3% (três
por cento) previstos no inciso X do caput deste artigo
deverão ser depositados na data do pagamento, do
crédito, do emprego, da remessa ou da entrega aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior
das importâncias relativas a rendimentos decorrentes
da exploração de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas ou por sua aquisição ou importação a preço
ﬁxo, em conta de aplicação ﬁnanceira especial em instituição ﬁnanceira pública, em nome do contribuinte.
§ 3º Os valores não aplicados na forma do inciso
X do caput deste artigo, após 270 (duzentos e setenta) dias de seu depósito na conta de que trata o § 2º
deste artigo, destinar-se-ão ao FNC e serão alocados
em categoria de programação especíﬁca denominada
Fundo Setorial do Audiovisual.
§ 4º Os valores previstos no inciso X do caput
deste artigo não poderão ser aplicados em obras audiovisuais de natureza publicitária.
§ 5º A liberação dos valores depositados na conta
de aplicação ﬁnanceira especial ﬁca condicionada à integralização de pelo menos 50% (cinqüenta por cento)
dos recursos aprovados para a realização do projeto.
§ 6º Os projetos produzidos com os recursos de
que trata o inciso X do caput deste artigo poderão utilizarse dos incentivos previstos nos Títulos V e VI desta Lei,
limitados a 95% (noventa e cinco por cento) do total do
orçamento aprovado pela ANCINE para o projeto.
(Art. 39 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 196. Os valores da CONDECINE ﬁcam reduzidos a:
I – vinte por cento, quando se tratar de obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca não publicitária
brasileira;
II – trinta por cento, quando se tratar de:
a) obras audiovisuais destinadas ao segmento de mercado de salas de exibição que
sejam exploradas com até 6 (seis) cópias;
b) obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas destinadas à veiculação em serviços
de radiodifusão de sons e imagens e cuja produção tenha sido realizada mais de vinte anos
antes do registro do contrato no ANCINE;
(Art. 40 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 200)
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CAPÍTULO VI
Dos Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográﬁca Nacional (FUNCINES)
Art. 197. Os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – FUNCINES serão
constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem
personalidade jurídica, e administrados por instituição
ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil ou por agências e bancos de desenvolvimento.
§ 1º O patrimônio dos FUNCINES será representado por quotas emitidas sob a forma escritural, alienadas ao público com a intermediação da instituição
administradora do Fundo.
§ 2º A administradora será responsável por todas as
obrigações do Fundo, inclusive as de caráter tributário.
(Art. 41 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 198. Compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar, disciplinar e ﬁscalizar a constituição,
o funcionamento e a administração dos FUNCINES,
observadas as disposições desta Medida Provisória e
as normas aplicáveis aos fundos de investimento.
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários comunicará a constituição dos FUNCINES, bem
como as respectivas administradoras à ANCINE.
(Art. 42 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 199. Os recursos captados pelos FUNCINES
serão aplicados, na forma do regulamento, em projetos
e programas que, atendendo aos critérios e diretrizes
estabelecidos pela ANCINE, sejam destinados a:
I – projetos de produção de obras audiovisuais
brasileiras independentes realizadas por empresas
produtoras brasileiras;
II – construção, reforma e recuperação das salas
de exibição de propriedade de empresas brasileiras;
III – aquisição de ações de empresas brasileiras
para produção, comercialização, distribuição e exibição
de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, bem como para prestação de serviços de infraestrutura cinematográﬁcos e audiovisuais;
IV – projetos de comercialização e distribuição de
obras audiovisuais cinematográﬁcas brasileiras de produção
independente realizados por empresas brasileiras; e
V – projetos de infra-estrutura realizados por empresas brasileiras.
§ 1º Para efeito da aplicação dos recursos dos
FUNCINES, as empresas de radiodifusão de sons e
imagens e as prestadoras de serviços de telecomunicações não poderão deter o controle acionário das empresas referidas no inciso III do caput deste artigo.
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§ 2º Os FUNCINES deverão manter, no mínimo,
90% (noventa por cento) do seu patrimônio aplicados
em empreendimentos das espécies enumeradas neste artigo, observados, em relação a cada espécie de
destinação, os percentuais mínimos a serem estabelecidos em regulamento.
§ 3º A parcela do patrimônio do Fundo não comprometida com as aplicações de que trata este artigo,
será constituída por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º É vedada a aplicação de recursos de FUNCINES em projetos que tenham participação majoritária
de quotista do próprio Fundo.
§ 5º As obras audiovisuais de natureza publicitária, esportiva ou jornalística não podem se beneﬁciar
de recursos dos FUNCINES ou do FNC alocados na
categoria de programação especíﬁca Fundo Setorial
do Audiovisual.
§ 6º As obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas produzidas com recursos dos FUNCINES terão
seu corte e edição ﬁnais aprovados para exibição pelo
seu diretor e produtor responsável principal.
§ 7º Nos casos do inciso I do caput deste artigo,
o projeto deverá contemplar a garantia de distribuição
ou difusão das obras.
§ 8º Para os ﬁns deste artigo, aplica-se a deﬁnição
de empresa brasileira constante no § 1º do art. 147.
(Art. 43 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 200.Até o período de apuração relativo ao
ano-calendário de 2016, inclusive, as pessoas físicas
e jurídicas tributadas pelo lucro real poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias aplicadas na
aquisição de cotas dos FUNCINES.
§ 1º A dedução referida no caput deste artigo
pode ser utilizada de forma alternativa ou conjunta com
a referida nos arts. 151. e 152. desta Lei.
§ 2º No caso das pessoas físicas, a dedução
prevista no caput deste artigo ﬁca sujeita ao limite de
6% (seis por cento) conjuntamente com as deduções
de que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 3º Somente são dedutíveis do imposto devido as quantias aplicadas na aquisição de cotas dos
FUNCINES:
I – pela pessoa física, no ano-calendário a que
se referir a declaração de ajuste anual.
II – pela pessoa jurídica, no respectivo período
de apuração de imposto.
(Art. 44 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
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Art. 201. A dedução de que trata o art. 200. incidirá sobre o imposto devido:
I – no trimestre a que se referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas que apuram o lucro real
trimestral;
II – no ano-calendário, para as pessoas jurídicas
que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual.
III – no ano-calendário, conforme ajuste em declaração anual de rendimentos para a pessoa física.
§ 1º Em qualquer hipótese, não será dedutível a
perda apurada na alienação das cotas dos FUNCINES
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a 3% (três por cento) do imposto devido pelas
pessoas jurídicas e deverá observar o limite previsto
no inciso II do caput do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10
de dezembro de 1997.
§ 4º A pessoa jurídica que alienar as cotas dos
FUNCINES somente poderá considerar como custo
de aquisição, na determinação do ganho de capital,
os valores deduzidos na forma do caput deste artigo
na hipótese em que a alienação ocorra após 5 (cinco)
anos da data de sua aquisição.
§ 5º Em qualquer hipótese, não será dedutível
a perda apurada na alienação das quotas dos FUNCINES.
(Art. 45 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 202 Os rendimentos e ganhos líquidos e de
capital auferidos pela carteira de FUNCINES ﬁcam
isentos do imposto de renda.
§ 1º Os rendimentos, os ganhos de capital e os
ganhos líquidos decorrentes de aplicação em FUNCINES sujeitam-se às normas tributárias aplicáveis aos
demais valores mobiliários no mercado de capitais.
§ 2º Ocorrendo resgate de quotas de FUNCINES,
em decorrência do término do prazo de duração ou da
liquidação do fundo, sobre o rendimento do quotista,
constituído pela diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das quotas, incidirá imposto
de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
(Art. 46 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
CAPÍTULO VII
Dos Demais Incentivos à Política
de Cinema e Audiovisual
Art. 203. Como mecanismos de fomento de atividades audiovisuais, ﬁcam instituídos, conforme normas
a serem expedidas pela ANCINE.
I – o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Cinema Brasileiro – PRODECINE, destinado ao fomen-
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to de projetos de produção independente, distribuição,
comercialização e exibição por empresas brasileiras
II – o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Audiovisual Brasileiro – PRODAV, destinado ao fomento de projetos de produção, programação, distribuição,
comercialização e exibição de obras audiovisuais brasileiras de produção independente;
III – o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Infra-Estrutura do Cinema e do Audiovisual – PRÓ-INFRA, destinado ao fomento de projetos de infra-estrutura
técnica para a atividade cinematográﬁca e audiovisual
e de desenvolvimento, ampliação e modernização dos
serviços e bens de capital de empresas brasileiras e
proﬁssionais autônomos que atendam às necessidades
tecnológicas das produções audiovisuais brasileiras.
§ 1º Os recursos do PRODECINE poderão ser
objeto de aplicação a fundo perdido, nos casos especíﬁcos previstos no regulamento.
§ 2º A ANCINE estabelecerá critérios e diretrizes
gerais para a aplicação e a ﬁscalização dos recursos
dos Programas referidos no caput deste artigo.
(Art. 47 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 204. São fontes de recursos dos Programas
de que trata o art. 203. desta Lei:
I – percentual do produto da arrecadação da
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE;
II – o produto da arrecadação de multas e juros, decorrentes do descumprimento das normas de
ﬁnanciamento pelos beneﬁciários dos recursos do
PRODECINE;
III – a remuneração dos ﬁnanciamentos concedidos;
IV – as doações e outros aportes não especiﬁcados;
V – as dotações consignadas nos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Art. 48 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 205. O abatimento do imposto de renda na
fonte, de que o trata o Capítulo III, do Título V, desta Lei,
aplicar-se-á, exclusivamente, a projetos previamente
aprovados pela ANCINE, na forma do regulamento.
Parágrafo único. A opção pelo benefício previsto
no caput afasta a incidência do disposto no § 2º do
art. 189. desta Lei.
(Art. 49 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
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Art. 206. As deduções previstas no art. 151. desta
Lei ﬁcam prorrogadas até o exercício de 2010 inclusive,
devendo os projetos a serem beneﬁciados por estes
incentivos ser previamente aprovados pela ANCINE.
(Art. 50 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
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e videofonográﬁcas brasileiras de produção independente em outros segmentos de mercado além daqueles indicados nos arts. 208. e 209.
(Art. 57 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
CAPÍTULO IX
Das Penalidades

Art. 207. Fica instituído o Prêmio Adicional de
Renda, calculado sobre as rendas de bilheterias auferidas pela obra cinematográﬁca de longa metragem
brasileira de produção independente, que será concedido a produtores, distribuidores e exibidores, na forma
que dispuser o regulamento.

Art. 211. As empresas exibidoras, as distribuidoras e locadoras de vídeo, deverão ser autuadas pela
ANCINE nos casos de não cumprimento das disposições desta Medida Provisória.

(Art. 54 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

(Art. 58 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

Art. 208. Por um prazo de vinte anos, contados a
partir de 5 de setembro de 2001, as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços
ou locais de exibição pública comercial exibirão obras
cinematográﬁcas brasileiras de longa metragem, por
um número de dias ﬁxado, anualmente, por decreto,
ouvidas as entidades representativas dos produtores,
distribuidores e exibidores.
§ 1º A exibição de obras cinematográﬁcas brasileiras far-se-á proporcionalmente, no semestre, podendo o exibidor antecipar a programação do semestre seguinte.
§ 2ºA ANCINE aferirá, semestralmente, o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 3º As obras cinematográﬁcas e os teleﬁlmes que
forem exibidos em meios eletrônicos antes da exibição
comercial em salas não serão computados para ﬁns
do cumprimento do disposto no caput.

Art. 212. O descumprimento da obrigatoriedade
de que trata o art. 208. sujeitará o infrator a uma multa
correspondente a 5% (cinco por cento) da renda média diária de bilheteria, apurada no semestre anterior
à infração, multiplicada pelo número de dias em que
a obrigatoriedade não foi cumprida.
Parágrafo único. Entende-se por renda média
aquela obtida após a dedução da arrecadação bruta
de bilheteria do valor dos impostos municipais, estaduais, federais e direitos autorais que incidirem sobre
o valor do ingresso ao público.

(Art. 55 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 209. Por um prazo de vinte anos, contados
a partir de 5 de setembro de 2001, as empresas de
distribuição de vídeo doméstico deverão ter um percentual anual de obras brasileiras cinematográﬁcas e
videofonográﬁcas entre seus títulos, obrigando-se a
lançá-las comercialmente.
Parágrafo único. O percentual de lançamentos
e títulos a que se refere este artigo será ﬁxado anualmente por decreto, ouvidas as entidades de caráter
nacional representativas das atividades de produção,
distribuição e comercialização de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas.
(Art. 56 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 210. Poderá ser estabelecido, por lei, a obrigatoriedade de veiculação de obras cinematográﬁcas

(Art. 59 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)
Art. 213.O descumprimento ao disposto nos arts.
173. a 175., 177., 180. a 182., 184., 185. , 187. e 209.
desta Lei sujeita os infratores a multas de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na forma do regulamento.
§ 2º Caso não seja possível apurar o valor da receita bruta referido no caput por falta de informações,
a ANCINE arbitra-lo-á na forma do regulamento, que
observará, isolada ou conjuntamente, dentre outros,
os seguintes critérios:
I – a receita bruta referente ao último período
em que a pessoa jurídica manteve escrituração de
acordo com as leis comerciais e ﬁscais, atualizado
monetariamente;
I – a soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, existentes no
último balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
III – o valor do capital constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos
de constituição ou alteração da sociedade, atualizado
monetariamente;
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IV – o valor do patrimônio líquido constante do
último balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
V – o valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI – a soma, em cada mês, dos valores da folha
de pagamento dos empregados e das compras de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem;
VII – a soma dos valores devidos no mês a empregados; e
VIII – o valor mensal do aluguel devido.
§ 3º Aplica-se, subsidiariamente, ao disposto neste artigo, as normas de arbitramento de lucro previstas
no âmbito da legislação tributária federal.
§ 4º Os veículos de comunicação que veicularem
cópia ou original de obra cinematográﬁca ou obra videofonográﬁca publicitária, sem que conste na claquete
de identiﬁcação o número do respectivo registro do
título, pagarão multa correspondente a 3 (três) vezes
o valor do contrato ou da veiculação

II – promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de
recursos humanos e conteúdos locais;
III – apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores;
IV – proteger as expressões culturais dos grupos
formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo
pluralismo da cultura nacional;
V – salvaguardar a sobrevivência e o ﬂorescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade
brasileira;
VI – preservar os bens materiais e imateriais do
patrimônio cultural e histórico brasileiro;
VII – desenvolver a consciência internacional e
o respeito aos valores culturais de outros povos ou
nações;
VIII – estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores
de conhecimento, cultura e memória;
IX – priorizar o produto cultural originário do
País.

(Art. 60 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

(Art. 1º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

Art. 214. O descumprimento dos projetos executados com recursos recebidos do FNC alocados
na categoria de programação especíﬁca denominada
Fundo Setorial do Audiovisual e dos FUNCINES, a
não-efetivação do investimento ou a sua realização
em desacordo com o estatuído implica a devolução
dos recursos acrescidos de:
I – juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulados mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao do recebimento dos recursos até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento;
II – multa de vinte por cento calculada sobre o
valor total dos recursos.

Art. 216. O PRONAC será implementado através
dos seguintes mecanismos:
I – Fundo Nacional da Cultura (FNC);
II – Fundos de Investimento Cultural e Artístico
(FICART);
III – Incentivo a projetos culturais.
§ 1º Os incentivos criados por esta Lei somente
serão concedidos a projetos culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes
sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se
gratuitas, e a público pagante, se cobrado ingresso.
§ 2º É vedada a concessão de incentivo a obras,
produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados
ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos
privados que estabeleçam limitações de acesso.

(Art. 61 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001)

(Art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

CAPÍTULO I
Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)

Art. 217. Para cumprimento das ﬁnalidades expressas no art. 215., os projetos culturais em cujo favor
serão captados e canalizados os recursos do PRONAC
atenderão, pelo menos, um dos seguintes objetivos:
I – incentivo à formação artística e cultural, mediante:

Art. 215. Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (PRONAC), com a ﬁnalidade de captar
e canalizar recursos para o setor de modo a:
I – contribuir para facilitar, a todos, os meios para
o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício
dos direitos culturais;

a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no exterior, a
autores, artistas e técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores,
autores, artistas, técnicos e suas obras, ﬁlmes,

TÍTULO VI
Do Incentivo à Cultura

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

espetáculos musicais e de artes cênicas em
concursos e festivais realizados no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos
de caráter cultural ou artístico, destinados à
formação, especialização e aperfeiçoamento
de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos de ensino sem ﬁns lucrativos;
II – fomento à produção cultural e artística, mediante:
a) produção de discos, vídeos, obras cinematográﬁcas de curta e média metragem e
ﬁlmes documentais, preservação do acervo cinematográﬁco bem assim de outras obras de reprodução videofonográﬁca de caráter cultural;
b) edição de obras relativas às ciências
humanas, às letras e às artes;
c) realização de exposições, festivais de
arte, espetáculos de artes cênicas, de música
e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte
e seguro de objetos de valor cultural destinados
a exposições públicas no País e no exterior;
e) realização de exposições, festivais
de arte e espetáculos de artes cênicas ou
congêneres;
III – preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, mediante:
a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus,
bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções e acervos;
b) conservação e restauração de prédios,
monumentos, logradouros, sítios e demais
espaços, inclusive naturais, tombados pelos
Poderes Públicos;
c) restauração de obras de artes e bens
móveis e imóveis de reconhecido valor cultural;
d) proteção do folclore, do artesanato e
das tradições populares nacionais;
IV – estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante:
a) distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas
na área da cultura e da arte e de seus vários
segmentos;
c) fornecimento de recursos para o FNC
e para fundações culturais com ﬁns especíﬁcos ou para museus, bibliotecas, arquivos ou
outras entidades de caráter cultural;
V – apoio a outras atividades culturais e artísticas, mediante:
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a) realização de missões culturais no país
e no exterior, inclusive através do fornecimento
de passagens;
b) contratação de serviços para elaboração de projetos culturais;
c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo Ministro
de Estado da Cultura, consultada a Comissão
Nacional de Apoio à Cultura.
(Art. 3º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional da Cultura (FNC)
Art. 218. Fica ratiﬁcado o Fundo de Promoção
Cultural, criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de
1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional
da Cultura (FNC), com o objetivo de captar e destinar
recursos para projetos culturais compatíveis com as
ﬁnalidades do PRONAC e de:
I – estimular a distribuição regional eqüitativa dos
recursos a serem aplicados na execução de projetos
culturais e artísticos;
II – favorecer a visão interestadual, estimulando
projetos que explorem propostas culturais conjuntas,
de enfoque regional;
III – apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento proﬁssional e
artístico dos recursos humanos na área da cultura, a
criatividade e a diversidade cultural brasileira;
IV – contribuir para a preservação e proteção do
patrimônio cultural e histórico brasileiro;
V – favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos
de atendimentos às demandas culturais existentes, o
caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos socioculturais e a priorização de projetos em
áreas artísticas e culturais com menos possibilidade
de desenvolvimento com recursos próprios.
§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da
Cultura e gerido por seu titular, para cumprimento do
Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios
estabelecidos nos arts. 215. e 217.
§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de
Estado da Cultura.
§ 3º Os projetos aprovados serão acompanhados
e avaliados tecnicamente pelas entidades supervisionadas, cabendo a execução ﬁnanceira ao Ministério
da Cultura.
§ 4º Sempre que necessário, as entidades supervisionadas utilizarão peritos para análise e parecer
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sobre os projetos, permitida a indenização de despesas
com o deslocamento, quando houver, e respectivos
pró-labore e ajuda de custos, conforme ﬁcar deﬁnido
no regulamento.
§ 5º O Ministro da Cultura designará a unidade
da estrutura básica do Ministério da Cultura que funcionará como secretaria executiva do FNC.
§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de manutenção administrativa
do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou
locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das ﬁnalidades do Fundo.
§ 7º Ao término do projeto, o Ministério da Cultura efetuará uma avaliação ﬁnal de forma a veriﬁcar
a ﬁel aplicação dos recursos, observando as normas
e procedimentos a serem deﬁnidos no regulamento
desta lei, bem como a legislação em vigor.
§ 8º As instituições públicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC e executoras de projetos culturais, cuja avaliação ﬁnal não for aprovada pelo Ministério
da Cultura, nos termos do parágrafo anterior, ﬁcarão
inabilitadas pelo prazo de três anos ao recebimento de
novos recursos, ou enquanto o Ministério da Cultura não
proceder a reavaliação do parecer inicial.
(Art. 4º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 219. O FNC é um fundo de natureza contábil,
com prazo indeterminado de duração, que funcionará
sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes recursos:
I – recursos do Tesouro Nacional;
II – doações, nos termos da legislação vigente;
III – legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais;
V – saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e o presente capítulo desta lei;
VI – devolução de recursos de projetos previstos
no Capítulo IV e no presente capítulo desta lei, e não
iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;
VII – um por cento da arrecadação dos Fundos
de Investimentos Regionais, a que se refere a Lei nº
8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva origem geográﬁca regional;
VIII – Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja
realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindose este valor do montante destinados aos prêmios;
IX – reembolso das operações de empréstimo
realizadas através do fundo, a título de ﬁnanciamento
reembolsável, observados critérios de remuneração
que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
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X – resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente sobre a
matéria;
XI – conversão da dívida externa com entidades
e órgãos estrangeiros, unicamente mediante doações,
no limite a ser ﬁxado pelo Ministro da Fazenda, observadas as normas e procedimentos do Banco Central
do Brasil;
XII – saldos de exercícios anteriores;
XIII – recursos de outras fontes.
(Art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 220. O FNC ﬁnanciará até oitenta por cento
do custo total de cada projeto, mediante comprovação,
por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica de
direito público, da circunstância de dispor do montante
remanescente ou estar habilitado à obtenção do respectivo ﬁnanciamento, através de outra fonte devidamente identiﬁcada, exceto quanto aos recursos com
destinação especiﬁcada na origem.
Parágrafo único. Poderão ser considerados, para
efeito de totalização do valor restante, bens e serviços oferecidos pelo proponente para implementação do projeto, a
serem devidamente avaliados pelo Ministério da Cultura.
(Art. 6º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 221. O Ministério da Cultura estimulará, através
do FNC, a composição, por parte de instituições ﬁnanceiras, de carteiras para ﬁnanciamento de projetos culturais,
que levem em conta o caráter social da iniciativa, mediante
critérios, normas, garantias e taxas de juros especiais a
serem aprovados pelo Banco Central do Brasil.
(Art. 7º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
CAPÍTULO III
Dos Fundos de Investimento Cultural
e Artístico (FICART)
Art. 222. Fica autorizada a constituição de Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART), sob
a forma de condomínio, sem personalidade jurídica,
caracterizando comunhão de recursos destinados à
aplicação em projetos culturais e artísticos.
(Art. 8º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 223. São considerados projetos culturais e
artísticos, para ﬁns de aplicação de recursos do FICART, além de outros que venham a ser declarados
pelo Ministério da Cultura:
I – a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, ﬁtas, vídeos, ﬁlmes e outras
formas de reprodução fonovideográﬁcas;
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II – a produção comercial de espetáculos teatrais,
de dança, música, canto, circo e demais atividades
congêneres;
III – a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes, bem como de obras de
referência e outras de cunho cultural;
IV – construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros ambientes destinados a
atividades com objetivos culturais, de propriedade de
entidades com ﬁns lucrativos;
V – outras atividades comerciais ou industriais,
de interesse cultural, assim consideradas pelo Ministério da Cultura.

do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.

(Art. 9º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

(Art. 15 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

Art. 224. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, ouvida a SEC/PR, disciplinar a constituição,
o funcionamento e a administração dos FICART, observadas as disposições desta lei e as normas gerais
aplicáveis aos fundos de investimento.

Art. 230. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não tributadas com base no
lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação
ou resgate de quotas dos FICART, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, à mesma alíquota
prevista para a tributação de rendimentos obtidos na
alienação ou resgate de quotas de fundos mútuos de
ações.
§ 1º Considera-se ganho de capital a diferença
positiva entre o valor de cessão ou resgate da quota
e o custo médio atualizado da aplicação, observadas
as datas de aplicação, resgate ou cessão, nos termos
da legislação pertinente.
§ 2º O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou cessão, sendo permitida a
compensação do prejuízo havido em uma operação
com o lucro obtido em outra, da mesma ou diferente
espécie, desde que de renda variável, dentro do mesmo exercício ﬁscal.
§ 3º O imposto será pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente àquele em que
o ganho de capital foi auferido.
§ 4º Os rendimentos e ganhos de capital a que se
referem o caput deste artigo e o artigo anterior, quando
auferidos por investidores residentes ou domiciliados
no exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos da legislação aplicável a esta
classe de contribuintes.

(Art. 10 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 225. As quotas dos FICART, emitidas sempre sob a forma nominativa ou escritural, constituem
valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976.
(Art. 11 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 226. O titular das quotas de FICART:
I – não poderá exercer qualquer direito real sobre os bens e direitos integrantes do patrimônio do
fundo;
II – não responde pessoalmente por qualquer
obrigação legal ou contratual, relativamente aos empreendimentos do fundo ou da instituição administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor
integral das quotas subscritas.
(Art. 12 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 227. A instituição administradora de FICART
compete:
I – representá-lo ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;
II – responder pessoalmente pela evicção de direito, na eventualidade da liquidação deste.
(Art. 13 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 228. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos FICART ﬁcam isentos do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, assim como

(Art. 14 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 229.Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos FICART, sob qualquer forma, sujeitamse à incidência do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de vinte e cinco por cento.
Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência
na fonte de que trata este artigo, os rendimentos distribuídos a beneﬁciário pessoas jurídica tributada com
base no lucro real, os quais deverão ser computados
na declaração anual de rendimentos.

(Art. 16 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 231. O tratamento ﬁscal previsto nos artigos
precedentes somente incide sobre os rendimentos decorrentes de aplicações em FICART que atendam a
todos os requisitos previstos na presente lei e na respectiva regulamentação a ser baixada pela Comissão
de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de
capital auferidos por FICART, que deixem de atender
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aos requisitos especíﬁcos desse tipo de fundo, sujeitar-se-ão à tributação prevista no artigo 43 da Lei nº
7.713, de 22 de dezembro de 1988.
(Art. 17 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
Art. 232. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou
jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto
sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto
no apoio direto a projetos culturais apresentados por
pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza
cultural, como através de contribuições ao FNC, nos
termos do art. 219., inciso II, desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art.
215. desta Lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do imposto
de renda devido as quantias efetivamente despendidas
nos projetos elencados no § 3º, previamente aprovados
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições
estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real não poderão deduzir o valor da doação
ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como
despesa operacional.
§ 3º As doações e os patrocínios na produção
cultural, a que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou
humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas
públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal
e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos;
f) produção de obras cinematográﬁcas
e videofonográﬁcas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e
g) preservação do patrimônio cultural
material e imaterial.
h) construção e manutenção de salas de
cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários, em
Municípios com menos de 100.000 (cem mil)
habitantes.

MAIO 2009

Maio de 2009

(Art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 233. Os projetos culturais previstos nesta Lei
serão apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem
este delegar atribuição, acompanhados do orçamento
analítico, para aprovação de seu enquadramento nos
objetivos do PRONAC.
§ 1º O proponente será notiﬁcado dos motivos
da decisão que não tenha aprovado o projeto, no prazo máximo de cinco dias. http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L9874.htm – art1
§ 2º Da notiﬁcação a que se refere o parágrafo
anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de
sessenta dias.
§ 3º A aprovação somente terá eﬁcácia após
publicação de ato oﬁcial contendo o título do projeto
aprovado e a instituição por ele responsável, o valor
autorizado para obtenção de doação ou patrocínio e
o prazo de validade da autorização.
§ 4º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até
28 de fevereiro, o montante dos recursos autorizados pelo
Ministério da Fazenda para a renúncia ﬁscal no exercício
anterior, devidamente discriminados por beneﬁciário.
§ 5º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento
e por beneﬁciário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva
capacidade executiva e pela disponibilidade do valor
absoluto anual de renúncia ﬁscal.
(Art. 19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 234. Os projetos aprovados na forma do artigo
anterior serão, durante sua execução, acompanhados
e avaliados pela SEC/PR ou por quem receber a delegação destas atribuições.
§ 1º O Ministério da Cultura, após o término da
execução dos projetos previstos neste artigo, deverá,
no prazo de seis meses, fazer uma avaliação ﬁnal da
aplicação correta dos recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos.
§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior,
caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado
da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
§ 3º O Tribunal de Contas da União incluirá em
seu parecer prévio sobre as contas do Presidente da
República análise relativa a avaliação de que trata
este artigo.
(Art. 20 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 235. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este Capítulo deverão comunicar, na
forma que venha a ser estipulada pelos Ministérios da
Fazenda e da Cultura, os aportes ﬁnanceiros realiza-
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dos e recebidos, bem como as entidades captadoras
efetuar a comprovação de sua aplicação.
(Art. 21 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 236. Os projetos enquadrados nos objetivos
desta lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.
(Art. 22 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 237. Para os ﬁns desta lei, considera-se http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/
anterior_98/Vep813L8313-91.pdf patrocínio a transferência de numerário, com ﬁnalidade promocional ou a
cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem
a transferência de domínio, para a realização, por outra
pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou
sem ﬁnalidade lucrativa prevista no art. 217. desta lei.
§ 1º Constitui infração a esta Lei o recebimento
pelo patrocinador, de qualquer vantagem ﬁnanceira ou
material em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 2º As transferências deﬁnidas neste artigo não
estão sujeitas ao recolhimento do Imposto sobre a
Renda na fonte.
(Art. 23 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 238. Para os ﬁns deste Capítulo, equiparamse a doações, nos termos do regulamento:
I – distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural por pessoa jurídica a
seus empregados e dependentes legais;
II – despesas efetuadas por pessoas físicas ou
jurídicas com o objetivo de conservar, preservar ou
restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse
legítima, tombados pelo Governo Federal, desde que
atendidas as seguintes disposições:
a) preliminar deﬁnição, pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), das normas e critérios técnicos que
deverão reger os projetos e orçamentos de
que trata este inciso;
b) aprovação prévia, pelo IPHAN dos
projetos e respectivos orçamentos de execução das obras;
c) posterior certiﬁcação, pelo referido órgão,
das despesas efetivamente realizadas e das circunstâncias de terem sido as obras executadas
de acordo com os projetos aprovados.
(Art. 24 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
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Art. 239. Os projetos a serem apresentados por
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cultural
para ﬁns de incentivo, objetivarão desenvolver as formas
de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de
preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro,
e os estudos e métodos de interpretação da realidade
cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à
população em geral, que permitam o conhecimento dos
bens de valores artísticos e culturais, compreendendo,
entre outros, os seguintes segmentos:
I – teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
II – produção cinematográﬁca, videográﬁca, fotográﬁca, discográﬁca e congêneres;
III – literatura, inclusive obras de referência;
IV – música;
V – artes plásticas, artes gráﬁcas, gravuras, cartazes, ﬁlatelia e outras congêneres;
VI – folclore e artesanato;
VII – patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos
e demais acervos;
VIII – humanidades; e
IX – rádio e televisão, educativas e culturais, de
caráter não-comercial.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os segmentos do inciso II deste artigo deverão beneﬁciar exclusivamente as produções independentes, bem como as produções cultural-educativas
de caráter não comercial, realizadas por empresas de
rádio e televisão.
(Art. 25 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 240. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na declaração do Imposto sobre a
Renda os valores efetivamente contribuídos em favor de
projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos
desta Lei, tendo como base os seguintes percentuais:
I – no caso das pessoas físicas, oitenta por cento
das doações e sessenta por cento dos patrocínios;
II – no caso das pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, quarenta por cento das doações e
trinta por cento dos patrocínios.
§ 1º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as doações e patrocínios como
despesa operacional.
§ 2º O valor máximo das deduções de que trata o
caput deste artigo será ﬁxado anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da renda
tributável das pessoas físicas e do imposto devido por
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
§ 3º Os benefícios de que trata este artigo não
excluem ou reduzem outros benefícios, abatimentos
e deduções em vigor, em especial as doações a en-
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tidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá mecanismo
de preservação do valor real das contribuições em favor
de projetos culturais, relativamente a este Capítulo.
(Art. 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 241. A doação ou o patrocínio não poderá ser efetuada a pessoa ou instituição vinculada ao
agente.
§ 1º Consideram-se vinculados ao doador ou
patrocinador:
a) a pessoa jurídica da qual o doador ou
patrocinador seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou
nos doze meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até o terceiro
grau, inclusive os aﬁns, e os dependentes do
doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa
jurídica vinculada ao doador ou patrocinador,
nos termos da alínea anterior;
c) outra pessoa jurídica da qual o doador
ou patrocinador seja sócio.
§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições
culturais sem ﬁns lucrativos, criadas pelo doador ou
patrocinador, desde que devidamente constituídas e
em funcionamento, na forma da legislação em vigor.
(Art. 27 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
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Art. 244. As infrações aos dispositivos deste capítulo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão
o doador ou patrocinador ao pagamento do valor atualizado do Imposto sobre a Renda devido em relação a
cada exercício ﬁnanceiro, além das penalidades e demais
acréscimos previstos na legislação que rege a espécie.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se
solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade veriﬁcada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto.
§ 2º A existência de pendências ou irregularidades
na execução de projetos da proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de
novos incentivos, até a efetiva regularização
§ 3º Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplicase, no que couber, cumulativamente, o disposto nos
arts. 252. e seguintes desta Lei
(Art. 30 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 245. Com a ﬁnalidade de garantir a participação comunitária, a representação de artista e criadores
no trato oﬁcial dos assuntos da cultura e a organização
nacional sistêmica da área, o Governo Federal estimulará a institucionalização de Conselhos de Cultura no
Distrito Federal, nos Estados, e nos Municípios.
(Art. 31 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

Art. 243.Os recursos provenientes de doações ou
patrocínios deverão ser depositados e movimentados,
em conta bancária especíﬁca, em nome do beneﬁciário, e a respectiva prestação de contas deverá ser feita
nos termos do regulamento da presente Lei.
Parágrafo único. Não serão consideradas, para
ﬁns de comprovação do incentivo, as contribuições em
relação às quais não se observe esta determinação.

Art. 246. Fica instituída a Comissão Nacional
de incentivo à Cultura – CNIC, com a seguinte composição:
I – o Ministro da Cultura da Presidência da República;
II – os Presidentes das entidades supervisionadas pelo Ministério da Cultura;
III – o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de Cultura das Unidades Federadas;
IV – um representante do empresariado brasileiro;
V – seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e artísticos de âmbito
nacional.
§ 1º A CNIC será presidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo que, para ﬁns de desempate
terá o voto de qualidade.
§ 2º Os mandatos, a indicação e a escolha dos
representantes a que se referem os incisos IV e V deste artigo, assim como a competência da CNIC, serão
estipulados e deﬁnidos pelo regulamento desta Lei.

(Art. 29 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

(Art. 32 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)

Art. 242. Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta Lei poderá ser feita através de qualquer
tipo de intermediação.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à elaboração de projetos para a obtenção
de doação, patrocínio ou investimento, bem como a
captação de recursos ou a sua execução por pessoa
jurídica de natureza cultural, não conﬁgura a intermediação referida neste artigo.
(Art. 28 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
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Art. 247. O Ministério da Cultura, com a ﬁnalidade
de estimular e valorizar a arte e a cultura, estabelecerá um sistema de premiação anual que reconheça as
contribuições mais signiﬁcativas para a área:
I – de artistas ou grupos de artistas brasileiros
ou residentes no Brasil, pelo conjunto de sua obra ou
por obras individuais;
II – de proﬁssionais da área do patrimônio cultural;
III – de estudiosos e autores na interpretação
crítica da cultura nacional, através de ensaios, estudos e pesquisas.
(Art. 33 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 248. Fica instituída a Ordem do Mérito Cultural, cujo estatuto será aprovado por Decreto do Poder Executivo, sendo que as distinções serão concedidas pelo Presidente da República, em ato solene, a
pessoas que, por sua atuação proﬁssional ou como
incentivadoras das artes e da cultura, mereçam reconhecimento.
(Art. 34 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 249. Os recursos destinados ao então Fundo
de Promoção Cultural, nos termos do art. 1º, § 60, da
Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, serão recolhidos
ao Tesouro Nacional para aplicação pelo FNC, observada a sua ﬁnalidade.
(Art. 35 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 250. A Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, no exercício de suas atribuições especíﬁcas, ﬁscalizará a efetiva execução desta Lei, no que se
refere à aplicação de incentivos ﬁscais nela previstos.
(Art. 36 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 251. O Poder Executivo a ﬁm de atender o
disposto no art. 240., § 2º, desta Lei, adequando-o
às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
enviará, no prazo de 30 dias, Mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o total da renúncia ﬁscal
e correspondente cancelamento de despesas orçamentárias.
(Art. 37 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 252. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no caso de desvio de objeto, será
aplicada, ao doador e ao beneﬁciário, multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida
indevidamente.
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(Art. 38 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 253. Constitui crime, punível com a reclusão de dois a seis meses e multa de 20% (vinte por
cento) do valor do projeto, qualquer discriminação de
natureza política que atente contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística, de consciência ou crença, no andamento dos projetos a que
se refere esta Lei.
(Art. 39 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
Art. 254. Constitui crime, punível com reclusão
de dois a seis meses e multa de vinte por cento do
valor do projeto, obter redução do imposto de renda
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício
desta Lei.
§ 1º No caso de pessoa jurídica respondem pelo
crime o acionista controlador e os administradores que
para ele tenham concorrido.
§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função desta Lei,
deixa de promover, sem justa causa, atividade cultural
objeto do incentivo.
(Art. 40 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991)
TÍTULO VII
Das Homenagens Cívicas
CAPÍTULO I
Da Inscrição de Nomes
no Livro dos Heróis da Pátria
Art. 255. O Livro dos Heróis da Pátria, depositado
no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves,
destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido
a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com
excepcional dedicação e heroísmo.
(Art. 1º da Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007)
Art. 256. A distinção será prestada mediante a
edição de Lei, decorridos 50 (cinqüenta) anos da morte
ou da presunção de morte do homenageado.
Parágrafo único. Excetua-se da necessidade de observância de prazo a homenagem aos brasileiros mortos
ou presumidamente mortos em campo de batalha.
(Art. 2º da Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007)
Art. 257. O registro levará em consideração o
transcurso de data representativa de feito memorável
da vida do laureado.
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(Art. 3º da Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007)
CAPÍTULO II
Das Datas Comemorativas
e Homenagens Cívicas
Art. 258. Ficam instituídos os Dias Nacionais:
I – do Teatro para a Infância e Juventude, a ser
comemorado anualmente no dia 20 de março;
(Art. 1º da Lei nº 11.722, de 23 de junho
de 2008)
III – do Livro e da Leitura, a ser comemorado em
12 de outubro;
(Art. 1º da Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009 e art. 1º da Lei nº 5.191, de 13 de
dezembro de 1966)
IV – do Livro Infantil, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de abril, data natalícia do escritor
Monteiro Lobato;
(Art. 1º da Lei nº 10.402, de 8 de janeiro
de 2002)
VI – do Forró, a ser comemorado anualmente em 13
de dezembro, em homenagem à data natalícia do músico
Luiz Gonzaga do Nascimento, o “Rei do Baião”;
(Art. 1º da Lei nº 11.176, de 6 de setembro de 2005)
VII – da Língua Portuguesa a ser celebrado anualmente no dia 5 de novembro, em todo o território
nacional;
(Art. 1º da Lei nº 11.310, de 12 de junho
de 2006)
VIII – de Luta dos Povos Indígenas, que será celebrado no dia 7 de fevereiro;
(Art. 1º da Lei nº 11.696, de 12 de junho
de 2008)
IX – do Choro, a ser comemorado anualmente
no dia 23 de abril, data natalícia de Alfredo da Rocha
Viana Júnior, Pixinguinha;
(Art. 1º da Lei nº 10.000, de 4 de setembro de 2000)
X – da Cultura e da Ciência, a ser comemorado, anualmente, dia 5 de novembro em homenagem ao Conselheiro Rui Barbosa, nascido a 5 de novembro de 1849;
(Art. 1º da Lei nº 5.579 de 15 de maio
de 1970)
Parágrafo único. Na semana em que recair o Dia
da Leitura, será comemorada a Semana Nacional da
Leitura.
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(Art. 1º, parágrafo único da Lei nº 11.899,
de 8 de janeiro de 2009)
Art. 259. O município de Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul, sede da Jornada Nacional de Literatura,
ﬁca declarado “Capital Nacional da Literatura”.
(Art. 1º da Lei nº 11.264, de 2 de janeiro
de 2006)
Art. 260. Ficam revogados:
I – o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de
1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico
e artístico nacional;
II – a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, que
dispõe sobre os monumentos arqueológicos e préhistóricos;
III – a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009,
que institui o Estatuto de Museus e dá outras providências;
IV – a Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965,
que proíbe a saída, para o exterior, de obras de arte
e ofícios produzidos no país, até o ﬁm do período monárquico;
V – a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003;
que institui a Política Nacional do Livro;
VI – os arts. 1º a 61 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, que estabelece princípios
gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho
Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema –
ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Cinema Nacional – PRODECINE, autoriza a criação
de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – FUNCINES, altera a legislação sobre a
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional e dá outras providências;
VII – a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
que restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura (PRONAC) e dá outras providências;
VIII – a Lei nº 11.597, de 29 de novembro de
2007, dispõe sobre a inscrição de nomes no Livro dos
Heróis da Pátria;
IX – a Lei nº 11.722, de 23 de junho de 2008, que
dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Teatro para
a Infância e Juventude;
X – a Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009, que
institui o Dia Nacional da Leitura e a Semana Nacional
da Leitura e da Literatura;
XI – a Lei nº 10.402, de 8 de janeiro de 2002, que
institui o Dia Nacional do Livro Infantil;
XII – a Lei nº 11.264, de 2 de janeiro de 2006,
que confere ao município de Passo Fundo o título de
Capital Nacional da Literatura;
XII – a Lei nº 11.176, de 6 de setembro de 2005,
que institui o dia 13 de dezembro como o Dia Nacional do Forró;
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XIII – a Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006,
que institui o Dia Nacional da Língua Portuguesa;
XIV – a Lei nº 11.696, de 12 de junho de 2008, que
institui o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas;
XV – a Lei nº 10.000, de 4 de setembro de 2000,
que dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Choro
e dá outras providências;
XVI– a Lei nº 5.191, de 13 de dezembro de 1966,
que institui o Dia Nacional do Livro;
XVI– a Lei nº 5.579 de 15 de maio de 1970, que
institui o Dia da Cultura e da Ciência, e dá outras providências.
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XVII – a Lei nº 10.454, de 13 de maio de 2002,
que dispõe sobre remissão da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca (CONDECINE), de que trata a Medida Provisória nº 2.228-1, de
6 de setembro de 2001, e dá outras providências.
XVIII – o art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089, de 2 de
março de 1970, alterado pelo art. 1º do Decreto-Lei nº
1.741, de 27 de dezembro de 1979.
Art. 261. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
No Brasil, cada vez mais, ganha corpo a prioridade que se deve dar à cultura. Da dedicação de uma
parcela maior do orçamento para o setor à reorganização administrativa, com a criação de novos organismos, assiste-se a uma dedicação maior do Estado
a essa causa.
No campo legislativo, data de 1937 o primeiro
regulamento do setor, que trata do patrimônio; novas
leis só seriam editadas na década de 1960; e, posteriormente, na década de 1990. Por ﬁm, nos últimos
dois anos, foram editadas leis importantes, como a
do Instituto Brasileiro dos Museus e o Estatuto dos
Museus.
Para a valorização veriﬁcada atualmente foram
essenciais as determinações dispostas nos arts. 215 e
216 da Constituição de 1988 e respectivas alterações,
uma delas para incluir a obrigatoriedade de criar, por
lei, um Plano Nacional de Cultura, no intuito de promover o desenvolvimento cultural do País e a integração
das ações do Poder Público.
Entendemos que este é o momento para se consolidar as leis da cultura existentes, o que permitirá
conferir maior organicidade ao setor e a suas várias
áreas.
Tal abertura se nos oferece a Lei Complementar (LCP) nº 95, de 1998, a qual determina, em seus
arts. 13 a 15, as condições gerais para a consolidação das leis.
Nos termos do art. 13 daquele diploma, as leis federais serão reunidas em codiﬁcações e consolidações,
integradas por volumes, contendo matérias conexas
ou aﬁns, constituindo, em seu todo, a Consolidação da
Legislação Federal. Essa reunião consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria
num único diploma legal, revogando-se formalmente
as leis incorporadas à consolidação, sem modiﬁcação
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do alcance nem interrupção da força normativa dos
dispositivos consolidados.
Nos termos do art. 14, § 2º da LCP nº 95, de 1998,
é facultado a qualquer parlamentar a formulação de
projeto de lei como este que apresentamos agora.
Deste projeto, constam as leis sobre patrimônio
cultural e arqueológico, museus, cinema e audiovisual,
livro e leitura, incentivos culturais, bem como aquelas
que dispõem sobre datas comemorativas e homenagens cívicas. À exceção das competências e deveres
da ANCINE, cuja criação relativamente recente está
profundamente vinculada à política de cinema e audiovisual, deixamos de lado as leis que disponham
sobre estruturas administrativas, pois estas não dizem
respeito às políticas públicasde caráter permanente,
estando sujeitas a alterações mais freqüentes.
Cabe ressaltar que, para efeito de atualização –
especialmente o que diz respeito ao texto do DecretoLei nº 25, de 1937 –, foi promovida, no presente projeto,
a substituição de termos referentes a patrimônio cultural
e bem cultural, assim como o nome de instituições.
A atualização monetária, nos termos do art. 13, §
2º, VI, deverá obedecer uma indexação padrão. Sempre que possível, tal atualização foi feita com base
nos valores do salário mínimo, para o qual existe série
histórica desde 1940. Esse padrão foi considerado razoável, tendo-se em conta que o diploma mais antigo
de que trata esta lei data de 1937.
Por ﬁm, enfatizamos nossa convicção de que
a aprovação deste projeto contribuirá em muito para
a melhor gestão das políticas públicas sobre cultura.
Sabemos que muitas outras leis especíﬁcas poderão
ser editadas para complementar o arcabouço legal do
setor. E o mais racional é que tais leis se façam por
acréscimo a esta consolidação, para a qual solicitamos
o apoio dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador Augusto Botelho.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2009
Altera o parágrafo único do art. 42 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para ﬁxar o prazo de cinco dias para devolução ao consumidor dos valores pagos
indevidamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 42 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 42. ..... ................... ........................
Parágrafo único. O consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, no prazo de cinco dias contados
a partir do recebimento da solicitação pelo
fornecedor, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justiﬁcável. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O objetivo do presente projeto é ﬁxar na legislação o prazo de cinco dias para devolução dos valores pagos indevidamente, contados a partir do recebimento pelo fornecedor da solicitação apresentada
pelo consumidor.
Diante de todo o exposto, contamos com o apoio dos
dignos Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões,12 de maio de 2009. – Senador
Gim Argello
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Vide texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

Justiﬁcação
O presente projeto de lei relaciona-se ao parágrafo
único do art. 42 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), de
acordo com o qual “o consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese
de engano justiﬁcável”.
No caso de cobrança indevida, o consumidor
deve pedir reembolso dos valores pagos a mais. A
carta deve ser enviada pelos Correios, com aviso de
recebimento, por meio do cartório de registro de títulos e documentos ou entregue diretamente no estabelecimento do fornecedor. É recomendável guardar
uma cópia do comprovante de recebimento da carta
pelo fornecedor.
O consumidor deve descrever a cobrança indevida de forma clara e sintética, solicitando a imediata
devolução do valor pago. Em regra, insere-se na carta o prazo de cinco dias para a devolução, conforme
modelo disponível no endereço eletrônico do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). Deve-se
informar, ainda, que, após esse prazo, o consumidor
tomará as medidas administrativas e judiciais cabíveis, buscando a devolução do valor cobrado indevidamente em dobro, nos termos do parágrafo único do
art. 42 do CDC.

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais
Seção V
Da Cobrança de Dívidas
....................................................................................
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese
de engano justiﬁcável.
....................................................................................
Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de
cento e oitenta dias a contar de sua publicação.
Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.
....................................................................................
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República. – FERNANDO
COLLOR, Bernardo Cabral, Zélia M. Cardoso de
Mello, Ozires Silva.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2009
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para deﬁnir procedimentos a
serem adotados na apuração de responsabilidades e estabelecer sanções a serem
aplicadas aos agentes públicos responsáveis pelo descumprimento injustiﬁcado de
obrigações assumidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 36 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, renumerando-se o atual § 2º como § 5º:
“Art. 36. ..................... ............................
.............. ................................................
§ 2º Os planos de saúde serão plurianuais e operacionalizados mediante programação
anual, com explicitação de metas e recursos
ﬁnanceiros, devendo a sua elaboração, no
que couber, observar as regras e os prazos
previstos para a formulação das propostas do
plano plurianual.
§ 3º Os planos de saúde e suas programações anuais serão submetidos à aprovação do conselho de saúde em cada esfera de
governo e integrarão a proposta da lei orçamentária anual.
§ 4º Os planos de saúde poderão ser
modiﬁcados ou aditados a qualquer tempo,
desde que as mudanças sejam aprovadas
pelo conselho de saúde e sejam compatíveis
com as leis orçamentárias.
..................................................... (NR)”
Art. 2º A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte Título e correspondentes Capítulos:
“TÍTULO VI
Da Responsabilidade Do Gestor
CAPÍTULO I
Das Responsabilidades Comuns
e Compartilhadas dos Gestores
Art. 38-A. As direções do SUS, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, promoverão a cooperação intergovernamental e interinstitucional
necessária para assegurar a integralidade e
a qualidade da atenção à saúde da população, responsabilizando-se solidariamente pela
oferta suﬁciente de ações e serviços públicos
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de saúde em todos os níveis de atenção e de
complexidade tecnológica.
Art. 38-B. A responsabilidade pela oferta suﬁciente de ações e serviços públicos de
saúde conﬁgura-se pela execução de políticas
de saúde, expressas nos planos de saúde de
que trata o art. 36 e nas programações e ações
deles decorrentes.
§ 1º A execução do plano de saúde é de
responsabilidade do gestor em cada esfera
de governo.
§ 2º Para as ﬁnalidades desta Lei, gestor é aquele que exerce, no âmbito do SUS,
ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função com poder de decisão sobre
a alocação de recursos.
Art. 38-C. São responsabilidades compartilhadas pelos gestores do SUS nas esferas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em seus respectivos âmbitos:
I – aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde os recursos determinados pelo § 2º do art. 198 da Constituição
Federal e legislação complementar;
II – estruturar o fundo de saúde de que
trata o inciso I do art. 4º da Lei nº 8.142, de 28
de dezembro de 1990;
III – elaborar o plano de saúde de que
trata o art. 36, em conformidade com as respectivas programações anuais;
IV – elaborar os relatórios de gestão de
que trata o inciso IV do art. 4º da Lei nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990;
V – prover condições para o funcionamento do conselho de saúde de que trata o
inciso II do art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990;
VI – estruturar o respectivo componente
do Sistema Nacional de Auditoria de que trata
o inciso XIX do art. 16;
VII – manter atualizado o sistema nacional de informação em saúde de que trata
o art. 47.
CAPÍTULO II
Do pacto de gestão
e das comissões intergestores
Art. 38-D. Para o cumprimento da responsabilidade comum de que tratam os arts. 38-A
e 38-B, os gestores nas esferas da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
deverão apoiar-se mutuamente, por meio de
compromissos assumidos em pactos de gestão
ﬁrmados no âmbito de comissões intergestores,
conformando a gestão cooperativa do SUS.
§ 1º As comissões intergestores serão
compostas de forma paritária pelos gestores,
sendo:
I – tripartite, no âmbito nacional, com representação do gestor federal, dos gestores
estaduais e dos gestores municipais; e
II – bipartite, no âmbito estadual, com
representação do gestor estadual e dos gestores municipais.
§ 2º As comissões intergestores pactuarão sobre a organização, a direção e a gestão
da saúde e os pactos ﬁrmados serão formalizados em ato próprio do gestor federal, no
caso da Comissão Intergestores Tripartite, e
do gestor estadual, no caso das comissões
intergestores bipartites dos Estados.
CAPÍTULO III
Do relatório de gestão
Art. 38-E. Sem prejuízo do acompanhamento pelos órgãos de controle interno e externo de cada esfera de governo, os recursos
destinados ao ﬁnanciamento e à execução de
ações e serviços públicos de saúde provenientes de receitas próprias dos entes federativos,
de transferências regulares e automáticas de
outros entes da Federação, de operações de
crédito internas e externas vinculadas à saúde
e de outras receitas destinadas à saúde serão depositados nos fundos de saúde de cada
esfera de governo e por eles movimentados,
devendo sua execução ser acompanhada e ﬁscalizada por meio de relatórios de gestão submetidos ao conselho de saúde respectivo.
Parágrafo único. As contas bancárias
dos fundos de saúde não gozarão de sigilo
bancário, podendo os conselhos de saúde,
os órgãos componentes do Sistema Nacional
de Auditoria e os órgãos de controle interno e
externo requisitar e obter informações relativas
à movimentação dos recursos.
Art. 38-F. O relatório de gestão constitui instrumento de prestação de contas da
execução do plano de saúde e deverá conter
obrigatoriamente:
I – a comprovação do cumprimento das
disposições do § 2º do art. 198 da Constituição
Federal e legislação complementar;
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II – a demonstração do grau de execução
das ações programadas no plano de saúde e
de atingimento das respectivas metas;
III – os balanços ﬁnanceiros, orçamentários, patrimoniais e demonstrativos de variações patrimoniais do fundo de saúde, elaborados na forma da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Parágrafo único. Na hipótese de nãoexecução de ações programadas, de descumprimento de metas ou de não-execução de recursos, conforme previsto no plano de saúde,
o relatório de gestão deverá ser instruído com
notas explicativas em que constem:
I – as razões da não-realização dos gastos previstos ou das ações programadas ou do
não-atingimento ou da alteração das metas
estabelecidas;
II – o plano de ações remediais, com
cronograma e orçamento deﬁnidos.
Art. 38-G. Constitui responsabilidade do
gestor, em cada esfera de governo, a elaboração do relatório de gestão e sua submissão à
apreciação do conselho de saúde, a ser feita
até o ﬁnal do primeiro trimestre do ano seguinte
ao da execução orçamentária.
Parágrafo único. O relatório de gestão
será necessariamente acompanhado de parecer conclusivo do Sistema Nacional de Auditoria, relativamente aos aspectos de que
trata o art. 38-F.
CAPÍTULO IV
Das infrações administrativas e dos crimes
de responsabilidade sanitária,
das sanções e do processo
Seção I
Das infrações administrativas
Art. 38-H. São infrações administrativas
do gestor deixar de:
I – estruturar o fundo de saúde;
II – prover condições materiais, técnicas
e administrativas para o funcionamento dos
conselhos de saúde;
III – estruturar o componente do Sistema
Nacional de Auditoria;
IV – prover, aos órgãos do Sistema Nacional de Auditoria, condições materiais, técnicas e administrativas para o exercício das
suas atribuições;
V – apresentar ao conselho de saúde o
plano de saúde ou o relatório de gestão;
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VI – submeter ao conselho de saúde as
alterações ou o detalhamento anual do plano
de saúde;
VII – elaborar planos de saúde e relatórios
de gestão em conformidade com as normas
previstas em regulamento;
VIII – manter atualizado o sistema nacional de informação em saúde;
IX – cumprir deliberações pactuadas no
âmbito das comissões intergestores.
Art. 38-I. As infrações administrativas são
punidas alternada ou cumulativamente com as
seguintes sanções:
I – advertência, exceto em caso de reincidência;
II – multa, a ser recolhida ao fundo de
saúde correspondente da esfera de governo.
§ 1º Os valores das multas serão estabelecidos em até dez vezes o valor da remuneração mensal bruta percebida pelo gestor,
ressalvado o disposto no § 3º.
§ 2º Para o estabelecimento do valor da
multa, serão consideradas a gravidade da infração e a extensão do dano causado à saúde
da população.
§ 3º No caso de reincidência do cometimento de infração, o valor da multa poderá
chegar a até vinte vezes o valor da remuneração percebida pelo gestor, a critério da autoridade competente.
Seção II
Dos crimes de responsabilidade sanitária
Art. 38-J. São crimes de responsabilidade sanitária:
I – deixar de aplicar os recursos mínimos
estabelecidos para o ﬁnanciamento de ações
e serviços públicos de saúde, conforme dispõe
o § 2º do art. 198 da Constituição Federal e
legislação complementar;
II – dar às verbas ou rendas destinadas
ao ﬁnanciamento de ações e serviços públicos de saúde aplicação diversa da estabelecida em lei;
IIII – aplicar recursos ﬁnanceiros em atividades não-previstas no plano de saúde, exceto
em situações emergenciais ou de calamidade
pública, na área da saúde;
IV – dar causa ao descumprimento do plano de saúde, deixando de executar ou interrompendo injustiﬁcadamente as ações previstas,
causando agravos à saúde da população;
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V – prestar informações falsas no relatório
de gestão, que frustrem o monitoramento da
execução de ações, do cumprimento de metas ou da execução orçamentária, previstas
no plano de saúde;
VI – obstar, por qualquer meio, a atuação
do conselho de saúde ou as ações do Sistema
Nacional de Auditoria;
VII – inserir ou facilitar a inserção de
dados falsos, alterar ou excluir informações e
dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados utilizados no âmbito do SUS,
com o ﬁm de obter vantagem indevida ou frustrar o monitoramento das ações de saúde.
Art. 38-L. Os crimes de responsabilidade
sanitária constituem crime de emprego irregular de verbas públicas, tipiﬁcado no art. 315 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), sujeitando-se o gestor
que neles incorrer às penalidades cominadas
naquele dispositivo.
Seção III
Da apuração de responsabilidades
Art. 38-M. O conselho de saúde emitirá,
em sessenta dias, contados a partir do recebimento, parecer sobre o relatório de gestão, que
será publicado na imprensa oﬁcial, remetido
às Casas Legislativas, ao Ministério Público e
ao Ministério Público de Contas da esfera de
governo respectiva e encaminhado ao Tribunal de Contas e ao representante do Sistema
Nacional de Auditoria do SUS da unidade federada de que trate o relatório de gestão.
Art. 38-N. Havendo fundados indícios da
ocorrência de infração administrativa ou de crime de responsabilidade sanitária, o conselho
de saúde representará ao Ministério Público
e ao Sistema Nacional de Auditoria para que
requeiram, ao juízo competente, a investigação devida e a punição pelos atos praticados
ou deixados de praticar.
Parágrafo único. A ação principal terá rito
ordinário e seguirá o previsto no art. 17 da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 38-O. Responderá pela infração ou
crime o gestor que, por ação ou omissão, lhe
deu causa, concorreu com culpa ou dolo para
a sua prática, ou dela se beneﬁciou.
§ 1º Fica assegurado aos ex-gestores,
se for o caso, o acesso a todos os documentos e informações necessárias ao exercício
da ampla defesa.
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§ 2º Os fundos de saúde manterão em
arquivo informatizado, pelo período mínimo
de dez anos, os documentos e os dados que
estiverem sob sua responsabilidade.”
Art. 3º Revoga-se o art. 52 da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após transcorridos
cento e oitenta dias de sua publicação.
Justiﬁcação
O episódio ocorrido, no ano passado, na Santa
Casa de Misericórdia de Belém – a principal instituição
de referência para o atendimento terciário à gestação,
ao parto e ao recém-nascido, no Estado do Pará – no
qual 263 recém-nascidos morreram entre janeiro e
julho do corrente ano, em decorrência da má administração e da insuﬁciência de investimentos no setor
–, deixou evidente a necessidade de responsabilizar
judicialmente esses gestores.
O fato decorreu, de um lado, da atuação insuﬁciente dos gestores municipais de saúde sob cuja responsabilidade está a organização da atenção básica
– insuﬁciente e inoperante naquela unidade federada.
Por outro, omitiu-se, historicamente, a Secretaria de
Saúde do Estado no estabelecimento de serviços de
referência regionais e no aparelhamento de sua referência terciária.
Esse conjunto de omissões transferiu para a
Santa Casa uma carga de responsabilidade para a
qual não estava aparelhada. Para completar o quadro,
a Secretaria de Estado de Saúde deixou de investir
quase metade dos recursos transferidos para ela pelo
governo federal no ano anterior, levando aquele hospital ao sucateamento.
Situação similar já tinha sido observada durante a
epidemia de dengue do verão de 2007-2008, quando,
em decorrência da omissão de gestores municipais em
executar adequadamente as ações programadas de
controle da enfermidade, conforme responsabilidades
assumidas com os governos estadual e federal – incluindo a não aplicação dos recursos recebidos para
aquela ﬁnalidade –, colocaram suas comunidades em
situação de risco para a ocorrência de epidemias da
doença.
Com sua omissão, esses gestores colocaram em
risco também as populações de municípios vizinhos,
uma vez que, em especial em áreas metropolitanas
e regiões mais densamente urbanizadas, ocorreu a
irradiação da doença para toda a região, colocando
a perder o esforço e os recursos despendidos pelos
municípios circunvizinhos.
Essa situação foi identiﬁcada pelo Tribunal de
Contas da União, no curso da auditoria realizada no
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Programa Nacional de Controle da Dengue, em vista
do que aquele tribunal sugeriu, ao Poder Legislativo,
que avaliasse a possibilidade de aperfeiçoar as normas
e instrumentos legais que disponham sobre a previsão
expressa de sanções a serem aplicadas aos gestores
públicos responsáveis pelo descumprimento injustiﬁcado de obrigações assumidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde.
Essa situação – ausência de instrumentos legais
para apurar responsabilidades e sancionar gestores
que descumpram injustiﬁcadamente suas obrigações
– é reconhecida, já há alguns anos, pelo Ministério da
Saúde, na qualidade de gestor do sistema em nível
nacional, e pelo Legislativo. Nesse sentido, um anteprojeto de uma Lei de Responsabilidade Sanitária foi
elaborado por aquela Pasta em 2005, mas não chegou
a ser apresentado ao Congresso Nacional, enquanto,
na Câmara dos Deputados, três proposições sobre a
matéria foram apresentadas, desde 2004, das quais
apenas uma ainda tramita naquela casa legislativa.
Em duas audiências públicas, a primeira realizada em 2008 e a segunda há poucos dias, no âmbito
da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal,
sobre o Programa Mais Saúde, o Ministro da Saúde
referiu-se à necessidade de ser retomada a discussão
sobre a matéria.
Aprovar uma norma nesse sentido é uma das
mais valiosas contribuições que o Senado Federal e o
Poder Legislativo podem oferecer para que episódios
como os aqui referidos não se repitam.
Sala das Sessões,12 de maio de 2009. – Senador
Augusto Botelho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público
ou privado.
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TÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas
e sociais que visem à redução de riscos de doenças
e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção
e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas,
da família, das empresas e da sociedade.
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e
o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de
saúde da população expressam a organização social
e econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde
as ações que, por força do disposto no artigo anterior,
se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
TÍTULO II
Do Sistema Único de Saúde
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as
instituições públicas federais, estaduais e municipais
de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
§ 2º A iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Atribuições
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I – a identiﬁcação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II – a formulação de política de saúde destinada
a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

MAIO 2009

Maio de 2009

III – a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas.
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I – a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;
II – a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico;
III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V – a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
VI – a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
VII – o controle e a ﬁscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
VIII – a ﬁscalização e a inspeção de alimentos,
água e bebidas para consumo humano;
IX – a participação no controle e na ﬁscalização
da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
X – o incremento, em sua área de atuação, do
desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico;
XI – a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde, abrangendo:
I – o controle de bens de consumo que, direta
ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção
ao consumo; e
II – o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento,
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a ﬁnalidade de recomendar

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para
ﬁns desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos
aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:
I – assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença proﬁssional e
do trabalho;
II – participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho;
III – participação, no âmbito de competência
do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização,
ﬁscalização e controle das condições de produção,
extração, armazenamento, transporte, distribuição e
manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas
e de equipamentos que apresentam riscos à saúde
do trabalhador;
IV – avaliação do impacto que as tecnologias
provocam à saúde;
V – informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos
de acidentes de trabalho, doença proﬁssional e do trabalho, bem como os resultados de ﬁscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão,
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da
ética proﬁssional;
VI – participação na normatização, ﬁscalização
e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições e empresas públicas e privadas;
VII – revisão periódica da listagem oﬁcial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII – a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de
trabalho, quando houver exposição a risco iminente
para a vida ou saúde dos trabalhadores.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e
os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios:
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I – universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade
do sistema;
III – preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral;
IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
V – direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;
VI – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário;
VII – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática;
VIII – participação da comunidade;
IX – descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para
os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de
serviços de saúde;
X – integração em nível executivo das ações de
saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI – conjugação dos recursos ﬁnanceiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de
serviços de assistência à saúde da população;
XII – capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência; e
XIII – organização dos serviços públicos de modo
a evitar duplicidade de meios para ﬁns idênticos.
CAPÍTULO III
Da Organização, da Direção e da Gestão
Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente
ou mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera
de governo pelos seguintes órgãos:
I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II – no âmbito dos Estados e do Distrito Federal,
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
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III – no âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos
intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a
integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas
para a cobertura total das ações de saúde.
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais
de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a ﬁnalidade de articular políticas e programas de
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Art. 13. A articulação das políticas e programas,
a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em
especial, as seguintes atividades:
I – alimentação e nutrição;
II – saneamento e meio ambiente;
III – vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV – recursos humanos;
V – ciência e tecnologia; e
VI – saúde do trabalhador.
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino proﬁssional e superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões
terá por ﬁnalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada
dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde
(SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas
instituições.
CAPÍTULO IV
Da Competência e das Atribuições
Seção I
Das Atribuições Comuns
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo,
as seguintes atribuições:
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I – deﬁnição das instâncias e mecanismos de
controle, avaliação e de ﬁscalização das ações e serviços de saúde;
II – administração dos recursos orçamentários e
ﬁnanceiros destinados, em cada ano, à saúde;
III – acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das condições ambientais;
IV – organização e coordenação do sistema de
informação de saúde;
V – elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de
custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI – elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da
saúde do trabalhador;
VII – participação de formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
VIII – elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
IX – participação na formulação e na execução
da política de formação e desenvolvimento de recursos
humanos para a saúde;
X – elaboração da proposta orçamentária do
Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com
o plano de saúde;
XI – elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista
a sua relevância pública;
XII – realização de operações externas de natureza ﬁnanceira de interesse da saúde, autorizadas
pelo Senado Federal;
XIII – para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações
de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera
administrativa correspondente poderá requisitar bens e
serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas,
sendo-lhes assegurada justa indenização;
XIV – implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XV – propor a celebração de convênios, acordos
e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI – elaborar normas técnico-cientíﬁcas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
XVII – promover articulação com os órgãos de
ﬁscalização do exercício proﬁssional e outras entidades representativas da sociedade civil para a deﬁnição
e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e
serviços de saúde;
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XVIII – promover a articulação da política e dos
planos de saúde;
XIX – realizar pesquisas e estudos na área de
saúde;
XX – deﬁnir as instâncias e mecanismos de
controle e ﬁscalização inerentes ao poder de polícia
sanitária;
XXI – fomentar, coordenar e executar programas e
projetos estratégicos e de atendimento emergencial.
Seção II
Da Competência
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da
Saúde (SUS) compete:
I – formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II – participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de
trabalho;
III – deﬁnir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta
complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
IV – participar da deﬁnição de normas e mecanismos de controle, com órgão aﬁns, de agravo sobre
o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
V – participar da deﬁnição de normas, critérios
e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde
do trabalhador;
VI – coordenar e participar na execução das
ações de vigilância epidemiológica;
VII – estabelecer normas e executar a vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a
execução ser complementada pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios;
VIII – estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos,
substâncias e serviços de consumo e uso humano;
IX – promover articulação com os órgãos educacionais e de ﬁscalização do exercício proﬁssional, bem
como com entidades representativas de formação de
recursos humanos na área de saúde;
X – formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de
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insumos e equipamentos para a saúde, em articulação
com os demais órgãos governamentais;
XI – identiﬁcar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de
padrões técnicos de assistência à saúde;
XII – controlar e ﬁscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
XIII – prestar cooperação técnica e ﬁnanceira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV – elaborar normas para regular as relações
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços
privados contratados de assistência à saúde;
XV – promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços
e ações de saúde, respectivamente, de abrangência
estadual e municipal;
XVI – normatizar e coordenar nacionalmente o
Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XVII – acompanhar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde, respeitadas as competências
estaduais e municipais;
XVIII – elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com
os Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX – estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria
e coordenar a avaliação técnica e ﬁnanceira do SUS
em todo o Território Nacional em cooperação técnica
com os Estados, Municípios e Distrito Federal. (Vide
Decreto nº 1.651, de 1995)
Parágrafo único. A União poderá executar ações
de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da
direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou
que representem risco de disseminação nacional.
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete:
I – promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;
II – acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);
III – prestar apoio técnico e ﬁnanceiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços
de saúde;
IV – coordenar e, em caráter complementar,
executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
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V – participar, junto com os órgãos aﬁns, do
controle dos agravos do meio ambiente que tenham
repercussão na saúde humana;
VI – participar da formulação da política e da
execução de ações de saneamento básico;
VII – participar das ações de controle e avaliação
das condições e dos ambientes de trabalho;
VIII – em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde;
IX – identiﬁcar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
X – coordenar a rede estadual de laboratórios de
saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que
permaneçam em sua organização administrativa;
XI – estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços
de saúde;
XII – formular normas e estabelecer padrões,
em caráter suplementar, de procedimentos de controle
de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;
XIII – colaborar com a União na execução da
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
XIV – o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no
âmbito da unidade federada.
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I – planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços
públicos de saúde;
II – participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com
sua direção estadual;
III – participar da execução, controle e avaliação
das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV – executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
V – dar execução, no âmbito municipal, à política
de insumos e equipamentos para a saúde;
VI – colaborar na ﬁscalização das agressões ao
meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais
e federais competentes, para controlá-las;
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VII – formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII – gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX – colaborar com a União e os Estados na
execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
X – observado o disposto no art. 26 desta Lei,
celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI – controlar e ﬁscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde;
XII – normatizar complementarmente as ações e
serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
CAPÍTULO V
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em
todo o território nacional, coletiva ou individualmente,
obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei
nº 9.836, de 1999)
Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde
– SUS, criado e deﬁnido por esta Lei, e pela Lei nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em
perfeita integração. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos
próprios, ﬁnanciar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do
Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela
Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão
atuar complementarmente no custeio e execução das
ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em
consideração a realidade local e as especiﬁcidades da
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar
por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação
de terras, educação sanitária e integração institucional.
(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado,
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hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº
9.836, de 1999)
§ 1º O Subsistema de que trata o caput deste
artigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
§ 2º O SUS servirá de retaguarda e referência ao
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo,
para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações
indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
§ 3º As populações indígenas devem ter acesso
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades,
compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-H. As populações indígenas terão direito
a participar dos organismos colegiados de formulação,
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde,
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o
caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
CAPÍTULO VI
Do Subsistema de Atendimento
e Internação Domiciliar
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação
domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
§ 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, ﬁsioterapêuticos, psicológicos e de assistência
social, entre outros necessários ao cuidado integral
dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº
10.424, de 2002)
§ 2º O atendimento e a internação domiciliares
serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e
reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
§ 3º O atendimento e a internação domiciliares
só poderão ser realizados por indicação médica, com
expressa concordância do paciente e de sua família.
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
CAPÍTULO VII
Do Subsistema de Acompanhamento Durante
o Trabalho de Parto, Parto e Pós-Parto Imediato
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único
de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, ﬁcam
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obrigados a permitir a presença, junto à parturiente,
de 1 (um) acompanhante durante todo o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído
pela Lei nº 11.108, de 2005)
§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste
artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela Lei
nº 11.108, de 2005)
§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno
exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão
competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº
11.108, de 2005)
Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108,
de 2005)
TÍTULO III
Dos Serviços Privados de Assistência a Saùde
CAPÍTULO I
Do Funcionamento
Art. 20. Os serviços privados de assistência à
saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de proﬁssionais liberais, legalmente habilitados, e
de pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de
assistência à saúde, serão observados os princípios
éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção
do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de ﬁnanciamento e empréstimos.
§ 1° Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único
de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as
atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos
que forem ﬁrmados.
§ 2° Excetuam-se do disposto neste artigo os
serviços de saúde mantidos, em ﬁnalidade lucrativa,
por empresas, para atendimento de seus empregados
e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.
CAPÍTULO II
Da Participação Complementar
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem
insuﬁcientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema Único
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de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar
dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas
de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades ﬁlantrópicas e as sem ﬁns lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração
de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial
serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema
Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
§ 1° Na ﬁxação dos critérios, valores, formas de
reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste
artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo
econômico-ﬁnanceiro que garanta a efetiva qualidade
de execução dos serviços contratados.
§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às
normas técnicas e administrativas e aos princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido
o equilíbrio econômico e ﬁnanceiro do contrato.
§ 3° (Vetado).
§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de cheﬁa ou função de conﬁança no
Sistema Único de Saúde (SUS).
TÍTULO IV
Dos Recursos Humanos
Art. 27. A política de recursos humanos na área da
saúde será formalizada e executada, articuladamente,
pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento
dos seguintes objetivos:
I – organização de um sistema de formação de
recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;
II – (Vetado)
III – (Vetado)
IV – valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem
campo de prática para ensino e pesquisa, mediante
normas especíﬁcas, elaboradas conjuntamente com
o sistema educacional.
Art. 28. Os cargos e funções de cheﬁa, direção
e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de
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Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de
tempo integral.
§ 1° Os servidores que legalmente acumulam
dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS).
§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se
também aos servidores em regime de tempo integral,
com exceção dos ocupantes de cargos ou função de
cheﬁa, direção ou assessoramento.
Art. 29. (Vetado).
Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo
com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das
entidades proﬁssionais correspondentes.
TÍTULO V
Do Financiamento
CAPÍTULO I
Dos Recursos
Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo
com a receita estimada, os recursos necessários à
realização de suas ﬁnalidades, previstos em proposta
elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência
Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 32. São considerados de outras fontes os
recursos provenientes de:
I – (Vetado)
II – Serviços que possam ser prestados sem
prejuízo da assistência à saúde;
III – ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV – alienações patrimoniais e rendimentos de
capital;
V – taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS); e
VI – rendas eventuais, inclusive comerciais e
industriais.
§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá
metade da receita de que trata o inciso I deste artigo,
apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados.
§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente
em contas especiais, movimentadas pela sua direção,
na esfera de poder onde forem arrecadadas.
§ 3º As ações de saneamento que venham a
ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de
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Saúde (SUS), serão ﬁnanciadas por recursos tarifários
especíﬁcos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH).
§ 4º (Vetado).
§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico em saúde serão co-ﬁnanciadas
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento ﬁscal, além de recursos de
instituições de fomento e ﬁnanciamento ou de origem
externa e receita própria das instituições executoras.
§ 6º (Vetado).
CAPÍTULO II
Da Gestão Financeira
Art. 33. Os recursos ﬁnanceiros do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial,
em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
ﬁscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
§ 1º Na esfera federal, os recursos ﬁnanceiros,
originários do Orçamento da Seguridade Social, de
outros Orçamentos da União, além de outras fontes,
serão administrados pelo Ministério da Saúde, através
do Fundo Nacional de Saúde.
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à
programação aprovada da aplicação dos recursos
repassados a Estados e Municípios. Constatada a
malversação, desvio ou não aplicação dos recursos,
caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas
previstas em lei.
Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão
automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS),
observado o critério do parágrafo único deste artigo,
os recursos ﬁnanceiros correspondentes às dotações
consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a
projetos e atividades a serem executados no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Na distribuição dos recursos
ﬁnanceiros da Seguridade Social será observada a
mesma proporção da despesa prevista de cada área,
no Orçamento da Seguridade Social.
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a
serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes
critérios, segundo análise técnica de programas e
projetos:
I – perﬁl demográﬁco da região;
II – perﬁl epidemiológico da população a ser
coberta;
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III – características quantitativas e qualitativas
da rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e ﬁnanceiro no período anterior;
V – níveis de participação do setor saúde nos
orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a serviços
prestados para outras esferas de governo.
§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados
e Municípios será distribuída segundo o quociente de
sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográﬁcos mencionados nesta lei serão ponderados por
outros indicadores de crescimento populacional, em
especial o número de eleitores registrados.
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º (Vetado).
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em
lei, em caso de irregularidades veriﬁcadas na gestão
dos recursos transferidos.
CAPÍTULO III
Do Planejamento e do Orçamento
Art. 36. O processo de planejamento e orçamento
do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente,
do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da
política de saúde com a disponibilidade de recursos
em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do
Distrito Federal e da União.
§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do
Sistema Único de Saúde (SUS), e seu ﬁnanciamento
será previsto na respectiva proposta orçamentária.
§ 2º É vedada a transferência de recursos para
o ﬁnanciamento de ações não previstas nos planos
de saúde, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, na área de saúde.
Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração
dos planos de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.
Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com ﬁnalidade lucrativa.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 39. (Vetado).
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade
do Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único
de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los
como patrimônio da Seguridade Social.
§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior
serão inventariados com todos os seus acessórios,
equipamentos e outros
§ 7º (Vetado).
§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases
de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será
assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada das contas e a disseminação de estatísticas
sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.
Art. 40. (Vetado)
Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação
das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema
Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos
humanos e para transferência de tecnologia.
Art. 42. (Vetado).
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de
saúde ﬁca preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou
convênios estabelecidos com as entidades privadas.
Art. 44. (Vetado).
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua
autonomia administrativa, em relação ao patrimônio,
aos recursos humanos e ﬁnanceiros, ensino, pesquisa
e extensão nos limites conferidos pelas instituições a
que estejam vinculados.
§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais
e municipais de previdência social deverão integrar-se
à direção correspondente do Sistema Único de Saúde
(SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como
quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.
§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme se dispuser em convênio que, para esse
ﬁm, for ﬁrmado.
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Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação
do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das
universidades e institutos de pesquisa aos serviços
de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios,
e às empresas nacionais.
Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação
com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único
de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um
sistema nacional de informações em saúde, integrado
em todo o território nacional, abrangendo questões
epidemiológicas e de prestação de serviços.
Art. 48. (Vetado).
Art. 49. (Vetado).
Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados
e os Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas Uniﬁcados e Descentralizados de Saúde, ﬁcarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo
absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 51. (Vetado).
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de
recursos ﬁnanceiros do Sistema Único de Saúde (SUS)
em ﬁnalidades diversas das previstas nesta lei.
Art. 53. (Vetado).
Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de
setembro de 1954, a Lei nº. 6.229, de 17 de julho de
1975, e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – Fernando Collor,
Alceni Guerra.
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Seção II
Da Saúde
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III – participação da comunidade.
§ 1º O sistema único de saúde será ﬁnanciado,
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
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da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da
aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – no caso da União, na forma deﬁnida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas
que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158
e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá:(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
II – os critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a
seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.(Incluído pela Emenda Constitucional
nº 29, de 2000)
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias por meio de processo
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos especíﬁcos para
sua atuação. .(Incluído pela Emenda Constitucional nº
51, de 2006)
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a
regulamentação das atividades de agente comunitário
de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) (Vide Medida provisória nº 297. de 2006) Regulamento
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§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art.
41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos especíﬁcos, ﬁxados em lei, para
o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 51, de 2006)
LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos ﬁnanceiros na
área da saúde e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de
que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
I – a Conferência de Saúde; e
II – o Conselho de Saúde.
§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
Conselho de Saúde.
§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
proﬁssionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e ﬁnanceiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
§ 3° O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação
no Conselho Nacional de Saúde.
§ 4° A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
§ 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos
de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento deﬁnidas em regimento próprio, aprovadas
pelo respectivo conselho.
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Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como:
I – despesas de custeio e de capital do Ministério
da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
II – investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional;
III – investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
IV – cobertura das ações e serviços de saúde
a serem implementados pelos Municípios, Estados e
Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso
IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos na rede
de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e
hospitalar e às demais ações de saúde.
Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art.
2° desta lei serão repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal,
de acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.
§ 1° Enquanto não for regulamentada a aplicação
dos critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19
de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse
de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no
§ 1° do mesmo artigo.
§ 2° Os recursos referidos neste artigo serão
destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
§ 3° Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde,
remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos
no inciso IV do art. 2° desta lei.
Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata
o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
I – Fundo de Saúde;
II – Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de
agosto de 1990;
III – plano de saúde;
IV – relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de
19 de setembro de 1990;
V – contrapartida de recursos para a saúde no
respectivo orçamento;
VI – Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de
dois anos para sua implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos
requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que
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os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União.
Art. 5° É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer
condições para aplicação desta lei.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República. – Fernando Collor,
Alceni Guerra.
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.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei;
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito
ﬁnanceiro para elaboração e contrôle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art.
5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal.
TÍTULO I
Da Lei de Orçamento
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica ﬁnanceira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade
universalidade e anualidade.
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
I – Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno;
II – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do
Anexo nº. 1;
III – Quadro discriminativo da receita por fontes
e respectiva legislação;
IV – Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração.
§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I – Quadros demonstrativos da receita e planos
de aplicação dos fundos especiais;
II – Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos ns. 6 a 9;
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III – Quadro demonstrativo do programa anual
de trabalho do Govêrno, em têrmos de realização de
obras e de prestação de serviços.
Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito
autorizadas em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os ﬁns
deste artigo as operações de credito por antecipação
da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo ﬁnanceiros
. (Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do Govêrno e
da administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto
no artigo 2°.
Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a
despesas de pessoal, material, serviços de terceiros,
transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.
Art. 6º Tôdas as receitas e despesas constarão
da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa,
no orçamento da entidade obrigada a transferência e,
como receita, no orçamento da que as deva receber.
§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo
anterior, o calculo das cotas terá por base os dados
apurados no balanço do exercício anterior aquele em
que se elaborar a proposta orçamentária do governo
obrigado a transferência. (Veto rejeitado no D.O. 5-51964)
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:
I – Abrir créditos suplementares até determinada
importância obedecidas as disposições do artigo 43;
(Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
II – Realizar em qualquer mês do exercício ﬁnanceiro, operações de crédito por antecipação da receita,
para atender a insuﬁciências de caixa.
§ 1º Em casos de déﬁcit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo ﬁca
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.
§ 2° O produto estimado de operações de crédito
e de alienação de bens imóveis sòmente se incluirá na
receita quando umas e outras forem especìﬁcamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que
jurìdicamente possibilite ao Poder Executivo realizálas no exercício.
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§ 3º A autorização legislativa a que se refere o
parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito,
poderá constar da própria Lei de Orçamento.
Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Govêrno ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III e IV
obedecerá à forma do Anexo n. 2.
§ 1° Os itens da discriminação da receita e da
despesa, mencionados nos artigos 11, § 4°, e 13, serão identiﬁcados por números de códigos decimal, na
forma dos Anexos ns. 3 e 4.
§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classiﬁcação funcional da despesa,
conforme estabelece o Anexo n. 5.
§ 3° O código geral estabelecido nesta lei não
prejudicará a adoção de códigos locais.
CAPÍTULO II
Da Receita
Art. 9º Tributo e a receita derivada instituída
pelas entidades de direito publico, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos termos da
constituição e das leis vigentes em matéria ﬁnanceira,
destinado-se o seu produto ao custeio de atividades
gerais ou especiﬁcas exercidas por essas entidades
(Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Art. 10. (Vetado).
Art. 11. A receita classiﬁcar-se-á nas seguintes
categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.
§ 1° São Receitas Correntes as receitas tributária, patrimonial, industrial e diversas e, ainda as
provenientes de recursos ﬁnanceiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classiﬁcáveis em Despesas Correntes.
§ 2º São Receitas de Capital as provenientes da
realização de recursos ﬁnanceiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens
e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado destinados a atender despesas classiﬁcáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit do Orçamento Corrente.
§ 3º O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e
despesas correntes, apurado na demonstração a que
se refere o Anexo n. 1, não constituirá item da receita
orçamentária.
§ 4º A classiﬁcação da receita por fontes obedecerá ao seguinte esquema:
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
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Impostos.
Taxas.
Contribuições de Melhoria.
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias.
Receitas de Valores Mobiliários.
Participações e Dividendos.
Outras Receitas Patrimoniais.
Receita Industrial
Receita de Serviços Industriais.
Outras Receitas Industriais.
Transferências Correntes
Receitas Diversas
Multas.
Contribuições
Cobrança da Divida Ativa.
Outras Receitas Diversas.
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito.
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.
Amortização de Empréstimos Concedidos.
Transferências de Capital.
Outras Receitas de Capital.
Art. 11 – A receita classiﬁcar-se-á nas seguintes
categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas
de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939,
de 20.5.1982)
§ 1º São Receitas Correntes as receitas tributária,
de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial,
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos ﬁnanceiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classiﬁcáveis em Despesas Correntes. (Redação
dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)
§ 2º São Receitas de Capital as provenientes da
realização de recursos ﬁnanceiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens
e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, destinados a atender despesas classiﬁcáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo
Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)
§ 3º O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e
despesas correntes, apurado na demonstração a que
se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº
1.939, de 20.5.1982)
§ 4º A classiﬁcação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação dada pelo Decreto Lei nº
1.939, de 20.5.1982)
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RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
CAPÍTULO III
Da Despesa
Art. 12. A despesa será classiﬁcada nas seguintes categorias econômicas:
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
§ 1º Classiﬁcam-se como Despesas de Custeio as
dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis.
§ 2º Classiﬁcam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços,
inclusive para contribuições e subvenções destinadas a
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atender à manifestação de outras entidades de direito
público ou privado.
§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos
desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneﬁciadas, distinguindo-se como:
I – subvenções sociais, as que se destinem a
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem ﬁnalidade lucrativa;
II – subvenções econômicas, as que se destinem
a emprêsas públicas ou privadas de caráter industrial,
comercial, agrícola ou pastoril.
§ 4º Classiﬁcam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados
necessários à realização destas últimas, bem como
para os programas especiais de trabalho, aquisição
de instalações, equipamentos e material permanente
e constituição ou aumento do capital de emprêsas que
não sejam de caráter comercial ou ﬁnanceiro.
§ 5º Classiﬁcam-se como Inversões Financeiras
as dotações destinadas a:
I – aquisição de imóveis, ou de bens de capital
já em utilização;
II – aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer espécie,
já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital;
III – constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos comerciais
ou ﬁnanceiros, inclusive operações bancárias ou de
seguros.
§ 6º São Transferências de Capital as dotações
para investimentos ou inversões ﬁnanceiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar,
independentemente de contraprestação direta em
bens ou serviços, constituindo essas transferências
auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente
anterior, bem como as dotações para amortização da
dívida pública.
Art. 13. Observadas as categorias econômicas
do art. 12, a discriminação ou especiﬁcação da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou
órgão de govêrno, obedecerá ao seguinte esquema:
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Pessoa Civil
Pessoal Militar
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
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Transferências Correntes
Subvenções Sociais
Subvenções Econômicas
Inativos
Pensionistas
Salário Família e Abono Familiar
Juros da Dívida Pública
Contribuições de Previdência Social
Diversas Transferências Correntes.
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Obras Públicas
Serviços em Regime de Programação Especial
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Participação em Constituição ou Aumento de Capital
de Emprêsas ou Entidades Industriais ou Agrícolas
Inversões Financeiras
Aquisição de Imóveis
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de
Emprêsas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de
Emprêsa em Funcionamento
Constituição de Fundos Rotativos
Concessão de Empréstimos
Diversas Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Amortização da Dívida Pública
Auxílios para Obras Públicas
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Inversões Financeiras
Outras Contribuições.
Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão
ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. (Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão
consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão.
Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação
da despesa far-se-á no mínimo por elementos. (Veto
rejeitado no D.O. 5-5-1964)
§ 1º Entende-se por elexentos o desdobramento
da despesa com pessoal, material, serviços, obras e
outros meios de que se serve a administração publica para consecução dos seus ﬁns. (Veto rejeitado no
D.O. 5-5-1964)
§ 2º Para efeito de classiﬁcação da despesa,
considera-se material permanente o de duração superior a dois anos.
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SEÇÃO I
Das Despesas Correntes
SUBSEÇÃO ÚNICA
Das Transferências Correntes
I) Das Subvenções Sociais
Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das
possibilidades ﬁnanceiras a concessão de subvenções
sociais visará a prestação de serviços essenciais de
assistência social, médica e educacional, sempre que
a suplementação de recursos de origem privada aplicados a êsses objetivos, revelar-se mais econômica.
Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à
disposição dos interessados obedecidos os padrões
mínimos de eﬁciência prèviamente ﬁxados.
Art. 17. Somente à instituição cujas condições
de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos
órgãos oﬁciais de ﬁscalização serão concedidas subvenções.
II) Das Subvenções Econômicas
Art. 18. A cobertura dos déﬁcits de manutenção das emprêsas públicas, de natureza autárquica
ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas
expressamente incluídas nas despesas correntes do
orçamento da União, do Estado, do Município ou do
Distrito Federal.
Parágrafo único. Consideram-se, igualmente,
como subvenções econômicas:
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença
entre os preços de mercado e os preços de revenda,
pelo Govêrno, de gêneros alimentícios ou outros materiais;
b) as dotações destinadas ao pagamento de
boniﬁcações a produtores de determinados gêneros
ou materiais.
Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará
ajuda ﬁnanceira, a qualquer título, a emprêsa de ﬁns
lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja
concessão tenha sido expressamente autorizada em
lei especial.
SEÇÃO II
Das Despesas de Capital
SUBSEÇÃO PRIMEIRA
Dos Investimentos
Art. 20. Os investimentos serão discriminados
na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e
de outras aplicações.
Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se
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subordinadamente às normas gerais de execução da
despesa poderão ser custeadas por dotações globais,
classiﬁcadas entre as Despesas de Capital.
SUBSEÇÃO SEGUNDA
Das Transferências de Capital
Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao
patrimônio das emprêsas privadas de ﬁns lucrativos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
às transferências de capital à conta de fundos especiais
ou dotações sob regime excepcional de aplicação.
TÍTULO II
Da Proposta Orcamentária
CAPÍTULO I
Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária
Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos
estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas
dos Municípios, compor-se-á:
I – Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-ﬁnanceira, documentada com demonstração da dívida fundada e ﬂutuante,
saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros
compromissos ﬁnanceiros exigíveis; exposição e justiﬁcação da política econômica-ﬁnanceira do Govêrno;
justiﬁcação da receita e despesa, particularmente no
tocante ao orçamento de capital;
II – Projeto de Lei de Orçamento;
III – Tabelas explicativas, das quais, além das
estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para ﬁns de comparação:
a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;
b) A receita prevista para o exercício em que se
elabora a proposta;
c) A receita prevista para o exercício a que se
refere a proposta;
d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
e) A despesa ﬁxada para o exercício em que se
elabora a proposta; e
f) A despesa prevista para o exercício a que se
refere a proposta.
IV – Especiﬁcação dos programas especiais de
trabalho custeados por dotações globais, em têrmos
de metas visadas, decompostas em estimativa do
custo das obras a realizar e dos serviços a prestar,
acompanhadas de justiﬁcação econômica, ﬁnanceira,
social e administrativa.
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Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais ﬁnalidades, com indicação da
respectiva legislação.
CAPÍTULO II
Da Elaboração da Proposta Orçamentária
SEÇÃO PRIMEIRA
Das Previsões Plurienais
Art. 23. As receitas e despesas de capital serão
objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de
Capital, aprovado por decreto do Poder Executivo,
abrangendo, no mínimo um triênio.
Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de mais um ano, de modo a
assegurar a projeção contínua dos períodos.
Art. 24. O Quadro de Recursos e de Aplicação
de Capital abrangerá:
I – as despesas e, como couber, também as
receitas previstas em planos especiais aprovados em
lei e destinados a atender a regiões ou a setores da
administração ou da economia;
II – as despesas à conta de fundos especiais e,
como couber, as receitas que os constituam;
III – em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X desta lei, com indicação
das respectivas receitas, para as quais forem previstas
transferências de capital.
Art. 25. Os programas constantes do Quadro de
Recursos e de Aplicação de Capital sempre que possível serão correlacionados a metas objetivas em têrmos
de realização de obras e de prestação de serviços.
Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de
cada programa.
Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões
ﬁnanceiras e transferências previstos no Quadro de
Recursos e de Aplicação de Capital.
SEÇÃO SEGUNDA
Das Previsões Anuais
Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômicaﬁnanceira, o programa anual de trabalho do Govêrno
e, quando ﬁxado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa.
Art. 28 As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão
acompanhadas de:
I – tabelas explicativas da despesa, sob a forma
estabelecida no artigo 22, inciso III, letras d, e e f;
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II – justiﬁcação pormenorizada de cada dotação
solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de
projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo
início ou prosseguimento ela se destina.
Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou
de arrecadação organizar demonstrações mensais da
receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.
Parágrafo único. Quando houver órgão central
de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente.
Art. 30. A estimativa da receita terá por base
as demonstrações a que se refere o artigo anterior à
arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos
bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e
outras, que possam afetar a produtividade de cada
fonte de receita.
Art. 31. As propostas orçamentárias parciais
serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias.
TÍTULO III
Da elaboração da Lei de Orçamento
Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária
no prazo ﬁxado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará
como proposta a Lei de Orçamento vigente.
Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de
Lei de Orçamento que visem a:
a) alterar a dotação solicitada para despesa de
custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta;
b) conceder dotação para o início de obra cujo
projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente
criado;
d) conceder dotação superior aos quantitativos
prèviamente ﬁxados em resolução do Poder Legislativo
para concessão de auxílios e subvenções.
TÍTULO IV
Do Exercício Financeiro
Art. 34. O exercício ﬁnanceiro coincidirá com o
ano civil.
Art. 35. Pertencem ao exercício ﬁnanceiro:
I – as receitas nêle arrecadadas;
II – as despesas nêle legalmente empenhadas.
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Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de
dezembro distinguindo-se as processadas das não
processadas.
Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham
sido liquidados, só serão computados como Restos a
Pagar no último ano de vigência do crédito.
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados,
para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suﬁciente para atendê-las, que
não se tenham processado na época própria, bem
como os Restos a Pagar com prescrição interrompida
e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à
conta de dotação especíﬁca consignada no orçamento,
discriminada por elementos, obedecida, sempre que
possível, a ordem cronológica.
Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício, quando a anulação ocorrer
após o encerramento dêste considerar-se-á receita do
ano em que se efetivar.
Art. 39. As importâncias relativas a tributo, multas e créditos da Fazenda Pública, lançados mas não
cobrados ou não recolhidos no exercício de origem,
constituem Dívida Ativa a partir da data de sua inscrição.
Parágrafo único. As importâncias dos tributos
e demais rendas não sujeitas a lançamentos ou não
lançadas, serão escrituradas como receita do exercício em que forem arrecadas nas respectivas rubricas
orçamentárias, desde que até o ato do recebimento
não tenham sido inscritas como Dívida Ativa.
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados
como receita do exercício em que forem arrecadados,
nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada
pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20-12-1979)
§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão
inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada
a esse título. (Parágrafo incluído pelo Decreto Lei nº
1.735, de 20-12-1979)
§ 2º Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda
Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da
Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas
em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas
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de ocupação, custas processuais, preços de serviços
prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis deﬁnitivamente julgados, bem assim os créditos
decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de
subrogação de hipoteca, ﬁança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações
legais. (Parágrafo incluído pelo Decreto Lei nº 1.735,
de 20-12-1979)
§ 3º O valor do crédito da Fazenda Nacional em
moeda estrangeira será convertido ao correspondente
valor na moeda nacional à taxa cambial oﬁcial, para
compra, na data da notiﬁcação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na
data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir
da conversão, a atualização monetária e os juros de
mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos
débitos tributários. (Parágrafo incluído pelo Decreto Lei
nº 1.735, de 20-12-1979)
§ 4º A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como
os valores correspondentes à respectiva atualização
monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de
que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de
outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645,
de 11 de dezembro de 1978. (Parágrafo incluído pelo
Decreto Lei nº 1.735, de 20-12-1979)
§ 5º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Parágrafo
incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20-12-1979)
TÍTULO V
Dos Créditos Adicionais
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações
de despesa não computadas ou insuﬁcientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classiﬁcam-se
em:
I – suplementares, os destinados a refôrço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária especíﬁca;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais
serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
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 D.O. 5-5-1964)
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§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no D.O. 5-5-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
D.O. 5-5-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realiza-las. (Veto rejeitado no D.O.
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 D.O. 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 D.O. 5-5-1964)
§ 4° Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício.(Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos
por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.
Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência
adstrita ao exercício ﬁnanceiro em que forem abertos,
salvo expressa disposição legal em contrário, quanto
aos especiais e extraordinários.
Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará
a importância, a espécie do mesmo e a classiﬁcação
da despesa, até onde fôr possível.
TÍTULO VI
Da Execução do Orçamento
CAPÍTULO I
Da Programação da Despesa
Art. 47. Imediatamente após a promulgação da
Lei de Orçamento e com base nos limites nela ﬁxados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas
trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária
ﬁca autorizada a utilizar.
Art. 48 A ﬁxação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:
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a) assegurar às unidades orçamentárias, em
tempo útil a soma de recursos necessários e suﬁcientes a melhor execução do seu programa anual
de trabalho;
b) manter, durante o exercício, na medida do
possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a
despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuﬁciências de tesouraria.
Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para feito do disposto no artigo anterior, levará
em conta os créditos adicionais e as operações extraorçamentárias.
Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas
durante o exercício, observados o limite da dotação e
o comportamento da execução orçamentária.
CAPÍTULO II
Da Receita
Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado
em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o impôsto lançado
por motivo de guerra.
Art. 52. São objeto de lançamento os impostos
diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.
Art. 53. O lançamento da receita, o ato da repartição competente, que veriﬁca a procedência do crédito ﬁscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve
o débito desta.
Art. 54. Não será admitida a compensação da
observação de recolher rendas ou receitas com direito
creditório contra a Fazenda Pública.
Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.
§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa
que paga a soma arrecadada, proveniência e classiﬁcação, bem como a data a assinatura do agente arrecadador.(Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via.
Art. 56. O recolhimento de tôdas as receitas farse-á em estrita observância ao princípio de unidade
de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para
criação de caixas especiais.
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo
único do artigo 3. desta lei serão classiﬁcadas como
receita orçamentária, sob as rubricas próprias, tôdas
as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de
operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. (Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
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CAPÍTULO III
Da Despesa
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado
de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento
de condição. (Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
Art. 59 – O empenho da despesa não poderá
exceder o limite dos créditos concedidos. (Redação
dada pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)
§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar,
no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o
duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no
mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos ﬁnanceiros para execução depois do término
do mandato do Prefeito. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 6.397, de 10.12.1976)
§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores
não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de
10.12.1976)
§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os
empenhos e atos praticados em desacordo com o
disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397,
de 10.12.1976)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem
prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação especíﬁca será dispensada a emissão da nota
de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
Art. 61. Para cada empenho será extraído um
documento denominado “nota de empenho” que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo
da dotação própria.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na
veriﬁcação do direito adquirido pelo credor tendo por
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base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa veriﬁcação tem por ﬁm apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância, para
extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base:
I – o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II – a nota de empenho;
III – os comprovantes da entrega de material ou
da prestação efetiva do serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho
exarado por autoridade competente, determinando que
a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos
serviços de contabilidade (Veto rejeitado no D.O. 5-51964)
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado
por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos
por estabelecimentos bancários credenciados e, em
casos excepcionais, por meio de adiantamento.
Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente
determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas
por órgãos centrais de administração geral.
Parágrafo único. É permitida a redistribuição de
parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra
unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas
ou quadros comuns às unidades interessadas, a que
se realize em obediência à legislação especíﬁca.
Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
na ordem de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, sendo proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias
e nos créditos adicionais abertos para êsse ﬁm.
Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos
casos de despesas expressamente deﬁnidos em lei e
consiste na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria para o ﬁm
de realizar despesas, que não possam subordinar-se
ao processo normal de aplicação.
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em
alcance nem a responsável por dois adiantamento.
(Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento
e a adjudicação de obras e serviços serão regulados
em lei, respeitado o princípio da concorrência.
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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. 72. A aplicação das receitas orçamentárias
vinculadas a turnos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 73. Salvo determinação em contrário da
lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial
apurado em balanço será transferido para o exercício
seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá
determinar normas peculiares de contrôle, prestação
e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a
competência especíﬁca do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
TÍTULO VIII
Do Contrôle da Execução Orçamentária
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 75. O contrôle da execução orçamentária
compreenderá:
I – a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
II – a ﬁdelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
III – o cumprimento do programa de trabalho
expresso em têrmos monetários e em têrmos de realização de obras e prestação de serviços
CAPÍTULO II
Do Contrôle Interno
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente.
Art. 77. A veriﬁcação da legalidade dos atos de
execução orçamentária será prévia, concomitante e
subseqüente.
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas
anual, quando instituída em lei, ou por ﬁm de gestão,
poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis
por bens ou valores públicos.
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da
proposta orçamentária ou a outro indicado na legis-
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lação, caberá o contrôle estabelecido no inciso III do
artigo 75.
Parágrafo único. Êsse controle far-se-á, quando
fôr o caso, em têrmos de unidades de medida, prèviamente estabelecidos para cada atividade.
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade
ou órgãos equivalentes veriﬁcar a exata observância
dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que fôr instituído
para êsse ﬁm.
CAPÍTULO III
Do Contrôle Externo
Art. 81. O contrôle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo veriﬁcar
a probidade da administração, a guarda e legal emprêgo dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei
de Orçamento.
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará
contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios.
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do
Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
§ 2º Quando, no Município não houver Tribunal de
Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores
poderá designar peritos contadores para veriﬁcarem as
contas do prefeito e sôbre elas emitirem parecer.
TÍTULO IX
Da Contabilidade
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a
Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas,
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou
conﬁados.
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal
de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas
dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços
de contabilidade.
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento
da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos
serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e ﬁnanceiros.
Art. 86. A escrituração sintética das operações
ﬁnanceiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método
das partidas dobradas.
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Art. 87. Haverá contrôle contábil dos direitos e
obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que
a administração pública fôr parte.
Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados
com individuação do devedor ou do credor e especiﬁcação da natureza, importância e data do vencimento,
quando ﬁxada.
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, ﬁnanceira patrimonial e industrial.
CAPÍTULO II
Da Contabilidade Orçamentária e Financeira
Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em
seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações
disponíveis.
Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa
far-se-á de acôrdo com as especiﬁcações constantes
da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.
Art. 92. A dívida ﬂutuante compreende:
I – os restos a pagar, excluídos os serviços da
dívida;
II – os serviços da dívida a pagar;
III – os depósitos;
IV – os débitos de tesouraria.
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar
far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as
despesas processadas das não processadas.
Art. 93. Tôdas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza ﬁnanceira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto
de registro, individuação e contrôle contábil.
CAPÍTULO III
Da Contabilidade Patrimonial e Industrial
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os
bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua
guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis
e imóveis terá por base o inventário analítico de cada
unidade administrativa e os elementos da escrituração
sintética na contabilidade.
Art. 97. Para ﬁns orçamentários e determinação
dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas
patrimoniais, ﬁscalizando-se sua efetivação.
Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses,
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contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário
ou a ﬁnanceiro de obras e serviços públicos. (Veto rejeitado no D.O. 5-5-1964)
Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especiﬁcações que permitam veriﬁcar, a qualquer momento, a posição dos
empréstimos, bem como os respectivos serviços de
amortização e juros.
Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que
não organizados como emprêsa pública ou autárquica,
manterão contabilidade especial para determinação
dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da
escrituração patrimonial e ﬁnanceiro comum.
Art. 100 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução
orçamentária, bem como as variações independentes
dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta
patrimonial.
CAPÍTULO IV
Dos Balanços
Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão
demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos
números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 16 e 17.
Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará
as receitas e despesas previstas em confronto com
as realizadas.
Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará
a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício
serão computados na receita extra-orçamentária para
compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações veriﬁcadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do
exercício.
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
I – O Ativo Financeiro;
II – O Ativo Permanente;
III – O Passivo Financeiro;
IV – O Passivo Permanente;
V – O Saldo Patrimonial;
VI – As Contas de Compensação.
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§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos
e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens,
créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as
dívidas fundadas e outros pagamento independa de
autorização orçamentária.
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as
dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata
ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.
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.
TÍTULO X
Das Autarquias e Outras Entidades
Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de
delegação para arrecadação de contribuições para ﬁscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto
do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa
determinar que o sejam pelo Poder Legislativo.
Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as emprêsas com autonomia ﬁnanceira e administrativa cujo capital pertencer, integralmente, ao
Poder Público.
Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, pela inclusão:
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I – como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas;
II – como subvenção econômica, na receita do
orçamento da beneﬁciária, salvo disposição legal em
contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das
receitas e despesas.
§ 1º Os investimentos ou inversões ﬁnanceiras
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classiﬁcados como receita de capital destas e despesa de transferência de
capital daqueles.
§ 2º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das
mencionadas entidades.
Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades
compreendidas no artigo 107 serão publicados como
complemento dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a
que estejam vinculados.
Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão aos padrões e normas
instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades.
Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação
ﬁxar, os balanços serão remetidos ao órgão central de
contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal, para ﬁns de incorporação dos
resultados, salvo disposição legal em contrário.
TÍTULO XI
Disposições Finais
Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e
Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras
apurações, para ﬁns estatísticos, de interêsse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das
contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um
quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados
orçamentários.
§ 1º Os quadros referidos neste artigo terão a
estrutura do Anexo n. 1.
§ 2 O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio
exercício e o baseado nos balanços, até o último dia
do segundo semestre do exercício imediato àquele a
que se referirem.
Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão,
até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30
de junho, os balanços do exercício anterior.
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Parágrafo único. O pagamento, pela União, de
auxílio ou contribuição a Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo
constitucional, dependerá de prova do atendimento ao
que se determina neste artigo.
Art. 113. Para ﬁel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas,
coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados
informativos, expedirá recomendações técnicas, quando
solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente,
os anexos que integram a presente lei.
Parágrafo único. Para os ﬁns previstos neste
artigo, poderão ser promovidas, quando necessário,
conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por
estas normas.
Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir
de 1 de janeiro de 1964.
Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir
de 1º de janeiro de 1964 para o ﬁm da elaboração dos
orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, quanto
às demais atividades estatuídas. (Redação dada pela
Lei nº 4.489, de 19-11-1964)
Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República. – João Gulart – Abelardo
Jurema – Sylvio Borges de Souza Motta – Jair Ribeiro – João Augusto de Araújo Castro – Waldyr
Ramos Borges – Expedito Machado – Oswaldo Costa Lima Filho – Júlio Forquim Sambaquy – Amaury
Silva – Anysio Botelho – Wilson Fadul – Antonio
Oliveira Brito – Egydio Michaelsen.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.1964, retiﬁcada
no DOU de 9.4.1964 e retiﬁcada no DOU de 3-6-1964

Download para anexos
LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na
Lei nº.4.320,de 17 de março de 1964 (que
estatui normas gerais de direito ﬁnanceiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal ).
VETO
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu promulgo na forma
do Parágrafo 3º do Artigo 70 da Constituição Federal
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os seguintes dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
“Art. 3º ....................................................
Parágrafo único Não se consideram para os ﬁns
deste artigo as operações de crédito por antecipação da
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas
compensatórias no ativo e passivo ﬁnanceiros”.
.............................................................
“Art. 6º ....................................................
.............................................................
2º Para cumprimento do disposto no parágrafo
anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados
apurados no balanço do exercício anterior aquele em
que se elaborar a proposta orçamentária do Governo
obrigado à transferência”.
.............................................................
“Art. 7º ....................................................
I ...........................................................
..........................................obedecidas as disposições do artigo 43”. ..................................
“Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída
pelas entidades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições nos termos da
Constituição e das leis vigentes em matérias ﬁnanceira
destinando-se o seu produto ao custeio de atividades
gerais ou especíﬁcas exercidas por essa entidades.”
.............................................................
“Art. 14. ....................................................
.............................................................
subordinados ao mesmo órgão ou repartição.....................................................................”.
.............................................................
“Art. 15 ....................................................
.........................................................no
mínimo.....................................”
“Art. 15. ....................................................
1º Entende-se por elementos o desdobramento
da despesa com pessoal, material, serviços, obras e
outros meios de que se refere a administração pública
para consecução dos seus ﬁns”.
....................................................................................
“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de
exposição justiﬁcativa.
§1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, deste que não comprometidos;
I – o superavit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
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III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei;
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder
Executivo realizá-las.
§2º Entende-se por superavit 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 crédito
a eles vinculadas.
§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.
§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”.
....................................................................................
“Art. 55 ...................................................
1º Os recibos devem conter o nome da pessoa
que paga a soma arrecadada, proveniência, e classiﬁcação, bem como a data e assinatura do agente
arrecadador”.
....................................................................................
“Art. 57 Ressalvado o disposto no parágrafo único
do artigo 3º desta lei.............................
.............................................................
“Art. 58 ....................................................
..................................................ou não
................................................................ “.
“Art. 64 ....................................................
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos
serviços de contabilidade”.
.............................................................
“Art. 69...............................................................
................
...................................................................... nem
o responsável por dois adiantamentos”.
...........................................................................
........................
“Art. 92. A dívida fundada será escriturada com
individuação e especiﬁcações que permitem veriﬁcar,
a qualquer momento, a posição dos empréstimos,
bem como os respectivos serviços de amortização
e juros”.
....................................................................................
Brasília, 4 de maio de 1964; 1432 da Independência e 76º da República. – H. Castello Branco.
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LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, ﬁscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres
públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis,
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneﬁcie sob qualquer forma
direta ou indireta.
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível
ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que
lhe são afetos.
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
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Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá
o agente público ou terceiro beneﬁciário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para
a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor
da herança.
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente:
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratiﬁcação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior
ao valor de mercado;
III – perceber vantagem econômica, direta ou
indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente
estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades;
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V – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou
a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráﬁco,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias
ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente
público;
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei;
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1º desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou va-
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lores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
à espécie;
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como
ao ente despersonalizado, ainda que de ﬁns educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VI – realizar operação ﬁnanceira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuﬁciente ou inidônea;
VII – conceder benefício administrativo ou ﬁscal
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou inﬂuir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor
público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que
tenha por objeto a prestação de serviços públicos por
meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107,
de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio
público sem suﬁciente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
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Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios
da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando ﬁm proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oﬁciais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação
oﬁcial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas, previstas na legislação especíﬁca, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito
às seguintes cominações:
I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral
do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

354

16664

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na ﬁxação das penas previstas
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público
ﬁcam condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado, a ﬁm de ser arquivada no serviço de pessoal
competente. (Regulamento)
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos ﬁlhos e de outras pessoas que vivam sob
a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a
bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações,
para suprir a exigência contida no caput e no § 2°
deste artigo .
CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo
e do Processo Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática
de ato de improbidade.
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§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualiﬁcação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a
indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não
contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste
artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos
que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos
regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho
de Contas da existência de procedimento administrativo
para apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento,
designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias
e aplicações ﬁnanceiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação
da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta
pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho
de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como ﬁscal
da lei, sob pena de nulidade.
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§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou
o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº
2.180-35, de 2001)
§ 6º A ação será instruída com documentos ou
justiﬁcação que contenham indícios suﬁcientes da
existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a
18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notiﬁcação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá
ser instruída com documentos e justiﬁcações, dentro
do prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo
de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.225-45, de 2001)
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial,
caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida
a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1º, do Código de Processo
Penal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45,
de 2001)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por
ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneﬁciário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
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Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver
provocado.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se ﬁzer necessária à instrução
processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta
lei independe:
I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio
público;
II – da aprovação ou rejeição das contas pelo
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de
autoridade administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá
requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de
conﬁança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei
especíﬁca para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício
de cargo efetivo ou emprego.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de
1958 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. – Fernando Collor,
Célio Borja.
(À Comissão de Assuntos Sociais; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 191, DE 2009
Estabelece procedimentos de socialização e de prestação jurisdicional e prevê
medidas protetivas para os casos de violência contra o professor oriunda da relação de educação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece procedimentos de
socialização e de prestação jurisdiciomnal e prevê
medidas protetivas para os casos de violência contra
o professor oriunda da relação de educação.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, conﬁgura violência contra o professor qualquer ação ou omissão decorrente da relação de educação que lhe cause morte,
lesão corporal ou dano patrimonial, praticada direta ou
indiretamente por aluno, seus pais ou responsável legal,
ou terceiros face ao exercício de sua proﬁssão.
CAPÍTULO I
Do Atendimento Inicial
Art. 3º Na hipótese de iminência ou de prática de
violência contra o professor, a autoridade policial que
tomar conhecimento da ocorrência adotará, de forma
imediata, as seguintes providências:
I – garantirá proteção, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário;
II – encaminhará o professor ofendido ao hospital
ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
III – fornecerá transporte para local seguro quando houver risco à vida;
IV – acompanhará, se necessário, o professor
ofendido, para assegurar a retirada de seus pertences do estabelecimento de ensino ou local da ocorrência;
V – comunicará o ocorrido aos pais ou responsável legal do agressor, se menor de dezoito anos;
VI – informará ao professor os direitos a ele conferidos nesta Lei.
Art. 4º Em todos os casos de violência contra o
professor, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código
de Processo Penal e na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente):
I – ouvir o ofendido, lavrar o boletim de ocorrência
e tomar a representação a termo, se apresentada;
II – colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;
III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, expediente apartado ao juiz com o pedido do
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professor ofendido, para a concessão das medidas
protetivas de que trata esta Lei;
IV – determinar que se proceda ao exame de
corpo de delito do ofendido e requisitar outros exames
periciais necessários;
V – ouvir o agressor, seus pais ou responsável
legal, o diretor do estabelecimento de ensino e as
testemunhas;
VI – remeter, no prazo legal, os autos do inquérito
policial ao juiz e ao Ministério Público.
Art. 5º Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o agressor menor de dezoito anos será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de
compromisso e responsabilidade de sua apresentação
ao representante do Ministério Público no mesmo dia
ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua
repercussão social, deva o agressor permanecer sob
internação, para garantia de sua segurança pessoal
ou manutenção da ordem pública.
Art. 6º Em caso de não liberação, a autoridade
policial encaminhará, desde logo, o agressor ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia
do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.
§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a
autoridade policial encaminhará o agressor à entidade
de atendimento de que trata a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
que fará a apresentação ao representante do Ministério
Público no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de
atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade
policial. À falta de repartição policial especializada, o
agressor aguardará a apresentação em dependência
separada da destinada a maiores, não podendo, em
qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior.
Art. 7º Sendo o agressor liberado, a autoridade
policial encaminhará imediatamente ao representante
do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência.
CAPÍTULO II
Das Medidas Protetivas
Art. 8º Recebido o expediente com o pedido do
ofendido, a que se refere o inciso III do art. 4º desta
Lei, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas:
I – conhecer do expediente e do pedido e decidir
sobre as medidas protetivas;
II a – determinar o encaminhamento do professor ofendido ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso;
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III – comunicá-lo ao Ministério Público, para que
adote as providências cabíveis.
Art. 9º As medidas protetivas poderão ser concedidas pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério
Público ou a pedido do professor ofendido.
§ 1º As medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência
das partes e de manifestação do Ministério Público,
devendo este ser prontamente comunicado.
§ 2º As medidas protetivas serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a
qualquer tempo por outras de maior eﬁcácia.
§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério
Público ou a pedido do professor ofendido, conceder
novas medidas protetivas ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção do professor, de seus familiares ou de seu patrimônio, ouvido o
Ministério Público.
Art. 10. Constatada a prática de violência contra
o professor, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar,
de imediato, ao agressor as seguintes medidas protetivas, entre outras que julgar necessárias:
I – afastamento do estabelecimento de ensino,
com matrícula garantida em outro, se necessário, ou
mudança de turma ou sala, dentro do mesmo estabelecimento de ensino;
II – proibição de determinadas condutas, entre
as quais:
a) aproximar-se do professor ofendido, de seus
familiares, de seus bens e, se necessário, das testemunhas, ﬁxando o limite mínimo de distância;
b) frequentar determinados lugares, a ﬁm de preservar a integridade física e psicológica do professor
ofendido.
§ 1º Para garantir a efetividade das medidas protetivas, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento,
auxílio de força policial.
§ 2º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo,
no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º
do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil).
§ 3º O juiz poderá ainda encaminhar o agressor e, se necessário, seus pais ou responsável legal
a programa oﬁcial ou comunitário de assistência e
orientação.
Art. 11. Poderá o juiz, quando necessário, sem
prejuízo de outras medidas:
I – encaminhar o professor ofendido a programa
oﬁcial ou comunitário de proteção ou de assistência;
II – determinar a recondução do professor ofendido ao respectivo estabelecimento de ensino, após
afastamento do agressor;
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III – determinar o acesso prioritário do professor
à remoção, quando servidor público;
IV – determinar a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do professor
do local de trabalho, por até 6 (seis) meses.
Art. 12. Para a proteção patrimonial dos bens do
professor, o juiz poderá determinar, liminarmente, as
seguintes medidas, entre outras:
I – restituição de bens indevidamente subtraídos
pelo agressor;
II – prestação de caução provisória, pelo agressor
ou seus pais ou responsável legal, mediante depósito
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da
prática de violência contra o professor.
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos
Art. 13. Feito o registro de ocorrência e observado o disposto no art. 4º desta Lei, observar-se-á, no
caso de agressor penalmente imputável, o previsto no
Código de Processo Penal.
Art. 14. No caso de agressor menor de dezoito
anos, aplica-se o disposto nesta Lei e, subsidiariamente, na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
Art. 15. Apresentado o agressor, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e tendo à vista o auto de apreensão, o boletim de ocorrência ou o
relatório policial, devidamente autuados pelo cartório
judicial e com informação sobre os antecedentes do
adolescente, procederá imediata e informalmente à
sua oitiva, na presença de seus pais ou responsável,
do professor ofendido, do diretor do estabelecimento
de ensino e, se necessário, das testemunhas.
Art. 16. Adotadas as providências a que alude o
artigo anterior, o representante do Ministério Público
proporá acordo de conciliação, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.
Art. 17. Promovido o acordo, os autos serão conclusos, para homologação, à autoridade judiciária, que
determinará o seu cumprimento.
Parágrafo único. Se a autoridade judiciária não
anuir aos termos do acordo, designará audiência de
conciliação, em que deverão estar presentes o professor
ofendido, o agressor, seus pais ou responsável, o diretor do estabelecimento de ensino, o representante do
Ministério Público e, se necessário, as testemunhas.
Art. 18. Não havendo acordo, o procedimento
seguirá nos termos dos arts. 182 e seguintes da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente).
Art. 19. O juiz, quando julgar mais adequada a
aplicação da medida socioeducativa de prestação de
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serviços à comunidade, determinará que as tarefas
sejam executadas no estabelecimento de ensino em
que o agressor está matriculado.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 20. Os estabelecimentos de ensino desenvolverão mecanismos internos de solução de conﬂitos
entre professores e alunos e manterão equipe de atendimento multidisciplinar, integrada por proﬁssionais das
áreas psicossocial e de saúde, para prestar assistência
aos professores e alunos.
Art. 21. O Ministério Público ou o juiz, quando das
audiências de que tratam os artigos 15 e 17 desta Lei,
poderão impor advertência ou multa, a depender da
gravidade do fato, ao estabelecimento de ensino que
não tenha atuado de forma satisfatória para a solução
de conﬂitos entre professores e alunos.
Parágrafo único. A multa de que trata este artigo
não poderá ser superior a cem salários mínimos.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor trinta dias após
a sua publicação.
Justiﬁcação
O importante estudo intitulado A Vitimização de
Professores e a “Alunocracia” na Educação Básica, elaborado pela doutora em Educação Tânia Maria Scuro
Mendes e pela aluna Juliana Mousquer Torres, traça
um quadro preocupante da realidade da educação no
Brasil. A pesquisa, de natureza quantitativa e qualitativa, apontou alguns graves problemas, que merecem
a atenção da sociedade e do Congresso Nacional: a)
os professores são vítimas de ameaças e de agressões verbais e físicas; b) as escolas, por meio de suas
equipes diretivas, geralmente limitam-se a solicitar a
presença de pais ou responsáveis e a efetivar registros
de advertência aos alunos que praticam agressões
contra professores; c) no universo pesquisado, 58%
dos professores não se sentem seguros em relação às
condições ambientais e psicológicas nos seus contextos de trabalho; d) 87% não se consideram amparados
pela legislação educacional quando se vêem vítimas
de agressões praticadas por alunos; e) 89% dos professores gostariam de poder contar com leis que os
amparassem no que tange a essa situação.
O estudo aponta alguns elementos que explicariam o atual problema da violência sofrida pelos professores nas escolas:
a) a assimetria jurídico-instrumental entre professores e alunos: o ordenamento jurídico fornece
um forte aparato de proteção a um lado (crianças e
adolescentes), sem um correspondente contrapeso do
outro (educadores);
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b) a cada vez maior ausência dos pais ou excesso
de permissividade na educação dos ﬁlhos: a sociedade
moderna tem exigido dos professores um papel social
de substituição dos pais na função de educar;
c) as escolas não têm mecanismos adequados
de solução de conﬂitos;
d) a inoperância dos Conselhos Tutelares;
e) o isolamento institucional do professor: a direção das escolas tende a apoiar os alunos e seus
familiares.
Com base nas conclusões desse estudo, propomos o presente projeto de lei, com a estratégia legislativa de fortalecer o aparato jurídico-instrumental de
proteção aos professores.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990) positiva o direito do menor de ser respeitado por seus educadores (art. 53, II)
e prevê infração administrativa para o professor que
não comunicar à autoridade competente maus-tratos
sofridos pelo aluno (art. 245). O Estatuto concebe o
menor como ser em desenvolvimento psicológico,
cognitivo e cultural e que, portanto, merece proteção
prioritária por parte do Estado e das instituições sociais (art. 4º). Todavia, o Estatuto, ao mesmo tempo,
ignora a natureza social desse processo: a garantia
do desenvolvimento adequado do menor como ator
social também demanda o respeito aos atores que
fornecem tais meios.
O resultado dessa assimetria jurídica é o que
põe em relevo o estudo citado: os alunos intimidam e
praticam violência contra os professores, fazendo uso
de sua posição social privilegiada.
Alguns trechos do referido estudo merecem destaque:
Outros subsídios que contribuíram para
o olhar reﬂexivo que engendrou essa investigação foram reportagens, recentemente publicadas, que tem situado o professor como
alvo de agressões de alunos. Vamos a algumas delas:
Zieger (2006) aﬁrma textualmente: na
escola, educadores ouvem palavrões, levam
tapas, escutam “sou de menor, e tu não pode
fazer nada comigo” e se sentem impotentes
diante desse quadro de dor, desrespeito e indisciplina. A professora não pode responder,
não pode punir, não pode... Segundo a mesma
autora, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe muitas conquistas, mas sua errônea
interpretação tem nos jogado numa avalanche
de impunidade.
As reportagens ressaltam que, em função
de episódios de ofensa, ameaça e agressão,
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cometidas por crianças e adolescentes, estarem sendo levados às delegacias, a percepção
de sindicatos e de professores, como noticiado,
é de que a multiplicação dos ataques – antes
verbais e, agora, físicos – nos últimos três anos,
tem sido mais precoces, ocasionados ainda
na educação infantil, o que tem instaurado um
clima de terror nos ambientes escolares. São
registrados alguns números:
– 51% dos professores e dos funcionários
de escolas da Capital [gaúcha] relataram desrespeito com proﬁssionais, segundo pesquisa
da UNESCO entre 2000 e 2002;
– o desrespeito por parte dos alunos foi
a segunda principal razão para não se seguir
a carreira de professor, conforme pesquisa
da Associação dos Supervisores de Educação do Estado;
– Segundo o CPERGS, 40% dos casos
de licença-saúde dos professores estaduais
são por problemas psicológicos.
Encontramos no Jornal Zero Hora, de 25 de junho de 2006:
Autoridades do Judiciário estão alarmadas com o número crescente de episódios de
violência escolar levados às delegacias de polícia (...) a resposta do sistema judicial para o
drama da violência em sala de aula é a Justiça
Restaurativa, um novo procedimento por meio
do qual os conﬂitos são resolvidos mediante
diálogo e acordo. Infrator e vítima [no caso, o
professor] são chamados para expressar seus
sentimentos em relação ao que ocorreu e estabelecem compromissos, como mudança de
comportamento e prestação de serviços à comunidade. Esse acordo é proposto pelo juiz em
substituição à sentença (...) Apenas em 10%
dos episódios violentos os envolvidos aceitam
participar dos círculos restaurativos.
A partir dessas abordagens, sobrevêm
pontos de interrogação ancorados em uma
visão pedagógica:
– A democratização da educação, amparada na concepção progressista, tem relação
com o comportamento dos alunos para com
os professores?
– Qual o conceito de professor que está
sendo construído no cotidiano escolar?
– Quais os deveres e direitos dos professores no atual contexto cultural?
– O Estatuto da Criança e do Adolescente, que não estipula penalidade por agressão
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ao professor, inﬂuenciou a relação professoraluno, contribuindo para a formação de uma
cultura de violência no ambiente escolar?
– O que signiﬁca ser professor antes e
depois do E.C.A?
– Estaria se instaurando, paulatina e progressivamente, a ditadura do alunado contra
o estatuto da autoridade docente?
Outros trechos chamam a atenção para alguns
aspectos ignorados de nossa realidade social:
Zagury (2006), por sua vez, aponta que,
em concepções educativas anteriores, se o
aluno não aprendia, a culpa era dele; atualmente, se o aluno não aprende, a culpa é do
professor. Diferentemente das décadas anteriores, quando era prerrogativa do professor
privilegiar o conhecimento (ou, não raro, tão
somente a informação), na atualidade, que
tem sido referendada por pesquisas na área,
os professores têm destacado cinco principais
problemas concernentes a suas ações em sala
de aula: manter a disciplina – 22%; motivar
os alunos – 21%; avaliar de forma adequada
– 19%; manter-se atualizado – 16%; metodologia adequada – 10%. A autora conclui, aﬁrmando que o magistério é uma das proﬁssões
que mais acumulou funções nos últimos anos.
Nas entrelinhas desses dados, podemos ler: a
sociedade tem representado o professor como
o substituto do lar, da babá, da creche (escola
de educação infantil)...
(...)
A UNESCO – Órgão das Nações Unidas
para educação e cultura – tem analisado o fenômeno da violência nas escolas do Brasil e,
em uma pesquisa sobre vitimização realizada
em 2003, com 2.400 professores, de seis capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, Porto Alegre, Belém e Distrito Federal), mostra que 86% desses professores
admitem haver violência em seus ambientes
de trabalho. A então coordenadora da pesquisa da UNESCO, Miriam Abramovay, explica que a violência conseguiu impor a sua lei
do silêncio. Segundo ela, a violência está nos
dados: 61,2% dos professores, sujeitos da investigação, aﬁrmam não saber se há tráfego
de drogas na escola; 53,2% dizem não saber
se gangues atuam na escola.
A mesma coordenadora diz:
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(...) todo o problema do fracasso escolar vem não só da qualidade do ensino, mas
também daquilo que ocorre no cotidiano escolar. (...) a escola não está organizada nem
preparada para receber a população que passou a freqüentá-la com a democratização do
ensino (...) a violência também aumenta na
medida em que o ensino se democratizou e
a escola de hoje não tem mecanismos de resolução de conﬂitos. (Jornal da Ciência, de
6/7/2006, p. 2)
Sobre a chamada “alunocracia” na educação, o
estudo destaca alguns casos concretos:
As principais situações (31) em que se
desenvolveram episódios de agressão, dos tipos acima especiﬁcados, ocorreram, segundo
os sujeitos da investigação, devido à chamada de atenção pelo professor. São vários os
protocolos que ilustram o que se caracteriza
como o chamar a atenção do aluno. Vamos a
alguns exemplos:
O aluno não queria fazer a atividade proposta e ele partiu para cima como quem vai
para uma briga. A minha reação na hora foi de
me defender e mostrei para ele que não iria
adiantar tal atitude.
Chamei a atenção do aluno e ele levantou-se, pegou uma vassoura e correu atrás de
mim. Eu saí da sala.
Apesar da agressão física iminente, essa
não chegou a se concretizar, convergindo ao
plano de ameaça de ações interrompidas, no
primeiro caso pela reação da professora e, no
segundo caso, pela fuga da situação de risco
ou de perigo. Contudo, a agressão verbal, por
vezes, é acompanhada de ameaças explícitas, como as que seguem descritas nesses
protocolos:
Ao ser advertido por mau comportamento, o aluno ameaçou-me com palavras de baixo calão e que sua gangue poderia me pegar
na rua.
O aluno estava atrapalhando a aula com
piadas, fui chamar sua atenção e ele me disse
palavrões e que me apagaria na saída.
Embora admitamos a seriedade dos contextos de vitimização de professores até então
descritos, nada mais grave do que as situações
sintetizadas nas seguintes declarações:
Chamei a atenção do aluno que não deixava os colegas participarem da aula. Respondeu-me que eu era uma...[palavrão] e que não
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mandava nele. A seguir, atirou uma pedra pequena que tinha no bolso, acertando-me nos
óculos, protegendo dessa forma o olho que
seria atingido em cheio.
Chamei a atenção do aluno. Ele me agrediu ﬁsicamente com uma cadeira. Consegui
acalmá-lo e contornar a situação sem envolver a direção.
O aluno parou atrás de mim. Golpeou-me
com um chute e um empurrão.
Ao ser repreendido, o aluno empurrou a
mesa sobre mim.
Ainda que esta pesquisa não tenha como
foco analisar quem são os sujeitos que praticaram tais atos, os ambientes físicos e sociais nos quais interagem, bem como seus
processos de constituição psicossociais, não
podemos desconsiderar que são efetivamente
agressores. Diante dessas circunstâncias, a
docência pode ser facilmente localizada como
proﬁssão de risco.
(...)
A falta de limites em relação ao que pode
ou deve ser realizado no ambiente de sala de
aula também foi apontada por professores (21)
como propulsora de agressões a eles dirigidas,
os quais salientam, entre outros aspectos:
Não gostam de cumprir normas estabelecidas. Acabam tendo atitudes inesperadas
e agressivas.
No momento em que o professor estava
expondo o conteúdo, alguns alunos circulavam
pela sala de aula, sem dar a mínima atenção
ao contexto escolar.
Há situações em que a falta de limites è
aliada a insultos que invadem a esfera pessoal
do professor:
O aluno fez piada com os meus cabelos. Disse que na casa dele havia panelas
para limpar.
Defrontando-se com essas condições,
uma professora argumenta:
Muitos alunos falam palavrões em sala
de aula. Escrevem em classes e paredes,
ofendendo professores. Riscam os carros no
estacionamento. Debocham de nós, nos desprezam. É como se nós tivéssemos direito de
conquistar nada: um carro, uma casa, férias,
uma viagem, um objeto bonito. Professoras
que vêm bem arrumadas para a escola são
motivo de chacota e fofocas dos alunos. Os
jovens não respeitam seus pais, por que respeitariam a nós?

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ousando adentrarmos no âmago dessas
relações pedagógicas, podemos vislumbrar que
os alunos podem estar reagindo a duas condições que são observadas nas escolas atuais:
ausência dos pais ou excesso de permissividade
no processo educativo dos ﬁlhos, o que se reﬂete
nos comportamentos nos ambientes escolares,
e a abordagem legal e pedagógica da avaliação,
o que acaba repercutindo no valor atribuído à
mesma por alguns alunos, conforme podemos
inferir mediante a aﬁrmação que segue:
Durante a atividade, o aluno referiu-se
a minha pessoa dessa forma: “não faço. Meu
pai paga o seu salário. Sei que não vou rodar.
Estou aqui porque fui obrigado. Nem em casa
eu faço e ninguém vai me obrigar.”
(...)
Os comportamentos descritos acima parecem se referir somente a alunos de educação
infantil e primeiros anos do ensino fundamental.
Contudo, como explicado no início desta análise,
a maior incidência de agressões dá-se entre o
quinto e oitavo anos desse nível de ensino e,
portanto, quando os alunos estão no início da
adolescência. Como deixarmos de perguntar:
esses adolescentes são afetiva, cognitiva e socialmente imaturos? Se assim forem, por que
tais condutas assim se apresentam? Quais as
intervenções educativas para superá-las? Essas
perguntas são importantes, especialmente se
considerarmos as duas colocações alçadas a
seguir. A primeira diz respeito a que outras categorias, com menor incidência de casos, foram
encontradas, tais como: agressão verbal por
parte de mãe de aluno; ameaça verbal de mãe
de aluno; dano patrimonial; agressão declarada
em Orkut; não aceite de resultado de avaliação
pelo pai; ameaça de morte por amigos do aluno.
A segunda colocação refere-se às providências
tomadas pelas escolas em relação à vitimização
de professores, as quais têm se encaminhado, geralmente (35 casos), para a solicitação
de presença dos pais nas mesmas. Resta-nos
indagar: solicitar a presença dos pais para se
correr o risco de novas agressões?
A escola chamou o responsável do aluno
que começou a briga. O pai dele veio buscálo. Ao sair da sala, o pai do garoto começou a
dar tapas no menino, batendo e gritando com
ele. Pedi [a professora] que parasse, e o pai
me xingou e disse que se protegesse o ﬁlho,
eu é que precisava apanhar pra aprender a ter
autoridade. No mais, nada foi feito.
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(...)
Apesar do olhar vigilante e atento e de
ações interventivas apoiadas em outras autoridades escolares, uma porcentagem bem
menor comenta que efetivou, na ocasião, registro na escola e ocorrência policial.
Dessas condições, sucintamente expressas e exempliﬁcadas nos protocolos, decorre
que 58% dos professores não se sentem seguros em termos de condições ambientais e
psicológicas exercendo suas atividades proﬁssionais.
Traﬁcantes nos portões das escolas. Gangues nas esquinas. Marginais inﬁltrados nas salas de aula. Segurança??????????????????????
Cada vez sinto mais diﬁculdades, principalmente pelas condições psicológicas a que
somos submetidos: alunos indisciplinados, sem
limites, famílias que não acompanham os ﬁlhos
e ﬁcam indiferentes aos apelos do professor
e da escola, pressão pela porcentagem nas
aprendizagens, que é nossa responsabilidade,
mas que, muitas vezes, não depende só de
nós, devido às condições do aluno (deﬁciência,
problemas orgânicos ou psicológicos)
Me sinto como se tivesse que enfrentar
um leão a cada instante, ﬁcando sempre no
limite do stress.
Alguns professores apontam que essa
insegurança deve-se, também, ao conceito
de autoridade e à ruptura das relações hierárquicas constituídas através dessa, a qual,
segundo eles, poderia ampará-los nas suas
decisões. Nas suas falas aparecem:
Na escola pública e privada o professor
é desrespeitado com freqüência e quando cobra atitudes da direção, ela apóia os alunos e
seus familiares.
Existe muita indisciplina como conversas
altas, celulares ligados. Não existe mais o respeito às hierarquias numa escola
Essa conjuntura, que pode colocar os
professores nessa berlinda de micro-poderes, conﬁgura-se como realidade cotidiana
experimentada na concretude das relações
pedagógicas, mas que, geralmente, não é
problematizada, teorizada e contextualizada
nos cursos de formação de professores. Essa
explicação encontra eco nas vozes de nossos
sujeitos de pesquisa:
Estamos expostos ao convívio com diferentes realidades. Não estamos preparados
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para trabalhar com alunos violentos e mal
educados.
Contudo, hoje, esses alunos violentos e
mal educados são parte signiﬁcativa de turmas
que habitam nossas salas de aula!
Talvez seja justamente por esse motivo
que 87% dos professores desta investigação
não se consideram amparados pela legislação
educacional quando se vêem ou se viram vítimas de agressão por parte de alunos.
Nada ampara o professor, e o aluno sabe
disso. O professor procura conversar com os
familiares.
Em oposição ao desamparo legal sentido
pelos professores, a lei está, dos seus pontos
de vista, do lado do aluno:
Mesmo que o aluno me agrida, eu não
tenho direito de me defender, pois se o ﬁzesse e sendo este menor de idade, ele tem total
amparo na lei.
O conjunto de leis, de proteção aos menores, dá idéia de impunidade entre os alunos
e professores.
Geralmente é um processo lento, resultados lentos e, nesses casos, o aluno tem
muita proteção, mecanismos que os ampare,
dependendo da situação, o professor de vítima
passa a ser o vilão.
Essa proteção acaba se reﬂetindo nas
condutas dos gestores:
Na escola particular há muita vista grossa
em relação ao que os alunos fazem. Mesmo
tentando buscar soluções, nada se consegue
fazer: são “menores”.
Porque sempre o aluno acaba protegido, por ser menor, por ter um estatuto que o
ampara. Além de tudo, parece que sempre o
professor é culpado. Quando uma situação
extrema acontece, é porque não utilizou uma
metodologia adequada, não motivou os alunos
ou não procurou compreender a história desse
indivíduo, não teve um “olhar” diferenciado.
Diante do exposto, o presente projeto procura,
de um lado, fortalecer a posição jurídico-instrumental
dos professores e, de outro, atribuir maior responsabilidade jurídica às escolas e aos pais na relação
professor-aluno, além de exigir desses atores maior
participação nessa relação social. Outrossim, dá ao
professor o devido valor como proﬁssional da educação, peça indispensável para as engrenagens de
qualquer sociedade.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Vide texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualiﬁcação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
II – direito de ser respeitado por seus educadores;
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de
ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou conﬁrmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente:
Pena – multa de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
....................................................................................
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.
Texto compilado
Institui o Código de Processo Civil.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela especíﬁca da obrigação ou, se procedente
o pedido, determinará providências que assegurem o
resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5º Para a efetivação da tutela especíﬁca ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o
juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medi-
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das necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento
de atividade nociva, se necessário com requisição de
força policial. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de
7-5-2002)
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modiﬁcar o valor ou
a periodicidade da multa, caso veriﬁque que se tornou
insuﬁciente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444,
de 7-5-2002)
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB –
PI) – Nos termos do art. 213-B, § 1º, do Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução
do Senado nº 23, de 2007, fica aberto, perante a
Mesa, o prazo de 30 dias após a publicação, para
oferecimento de sugestões ao Projeto de Lei do
Senado nº 188, de 2009 – Consolidação, de autoria do Senador Augusto Botelho, que consolida a
legislação de cultura.
A Presidência informa, ainda, que, de acordo com
a referida Resolução, poderão ser oferecidas sugestões de redação, vedadas alterações que envolvam o
mérito da matéria original; de incorporação de normas
que não foram objeto de consolidação; e de retirada de
normas que foram objeto da consolidação.
Uma vez encerrado o supracitado prazo, o projeto, nos termos do caput do art. 213-B, irá à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, por ser a que guarda
maior pertinência com a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 534, DE 2009
Requeiro, nos termas do art. 222 da Regimento Interno do Senado Federal, sejam formulados
Voto de Aplauso e Congratulações ao Dr. Lamartine Hollanda Júnior, Cônsul Geral da Albânia para
os Estados do Nordeste, que, por sua destacada
atuação contra tortura e discriminação, recebeu,
em fevereiro de 2009, no Principado de Mônaco,
do European council Against Torture and Discrimination, o prêmio “Mahatma Gandhi Against Torture
and Discrimination, 2008.
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Justiﬁcação
O Dr. Lamartine Hollanda Júnior, nasceu em 10
de fevereiro de 1936, ﬁlho de Lamartine de Hollanda
Cavalcanti e Maria Bertilde Picado de Hollanda Cavalcanti, casado com a Sra. Marialuisa Caveglia de
Hollanda Cavalcanti, é médico formado pela Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco,
especialista em Psiquiatria, registro no CREMEPE nº
915, atuante na área de psicoterapia, Professor Universitário, titular de mais de uma disciplina (psiquiatria, Psicossomática, Psicopatologia), com vários livros
publicados.
O Professor Lamartine também é jornalista e
proﬁssional de Relações Públicas.
Merece destaque também a atuação do Dr. Lamartine como Cônsul Geral da Albânia para os Estados
do Nordeste, e da República Dominicana (pela convenção de Viena, havendo acordo entre as partes, pode-se
representar mais de um país – como é o caso).
Em face de sua destacada atuação e conhecimentos é Diretor internacional da Internacional Federation
of Consular Corps and Association – FICAC, designada
World Federation of Consuls (WFC).
Convém ainda ressaltar que o Dr. Lamartine tem
importante participação na maçonaria brasileira, como
deputado federal do Grande Oriente do Brasil.
Assim, o Voto de Aplauso, ora proposto, será uma
justa homenagem do Senado Federal pela atuação e
pelo reconhecimento da importância do professor Lamartine de Hollanda Júnior, na sua luta médica pelos
direitos humanos.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 535, DE 2009
Requeiro, nos termos do Artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso a mais nova
imortal, Srª Maria Edy Lamar Gonçalves de Oliveira,
que ocupa, desde o dia 7-5-2009, a Cadeira nº 20 da
Academia Paraense de Letras, sucedendo o saudoso
Acadêmico Benedicto Monteiro. Requeiro ainda:
a) Inserção em ata do Voto de Aplauso;
b) Comunicação do Voto à família;
c) Que o Voto de Aplauso seja comunicado ao Presidente da Academia Paraense
de Letras, o Imortal Édson Franco.
Justiﬁcação
Edy-Lamar D’Oliveira – é paraense de Belém,
casada, e mãe de um casal de ﬁlhos médicos. Nasceu,
cresceu, vive, e pretende morrer, em Belém do Pará.
Tem curso superior completo, sublima-se na maternidade, é apaixonada pela pesquisa, ama a Litera-
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tura e todas as boas expressões da Arte. Escrever é
a sua realização completa.
Autora de 23 livros, sendo cinco de Poesia, quatro
Romances, três de Contos, um de Crônica, um Infantil,
um de Teatro, e oito Ensaios Biobibliográﬁcos, afora
outros em andamento.
É detentora das mais importantes láureas literárias Estaduais e Nacionais, incluindo em sua expressiva lista, um Prêmio Internacional (Portugal). Dentre
os quais destaco alguns:
Prêmio Secretaria de Estado de Educação e
Cultura – 1961, do Governo do Estado do Pará, o seu
primeiro Prêmio;
Prêmio Carlos Nascimento de Ensaio – 2001,
da Academia Paraense de Letras;
Prêmio Nacional de Poesia –2005, da Academia
Nacional de Letras e Artes do Rio de Janeiro;
Prêmio Carlos Nascimento de Ensaio – 2005, da
Academia Paraense de Letras;
Prêmio Nacional de Crônica –2006, da Academia
Nacional de Letras e Artes do Rio de Janeiro;
Prêmio Samuel Wallace Mac-Dowell – 2006, do
Governo do Estado do Pará e Academia Paraense de
Letras, além de Medalhas de Prata e Bronze, Diplomas de Destaque, Menções Honrosas, e Menções
Especiais.
Faz parte da União Brasileira de Escritores (UBE),
da, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil
(AJEB) da Academia Bragantina de Arte e Cultura
Popular (ABACP – Soc.Corresp.), da Casa do Poeta
Brasileiro-Pará.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 411, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 68, de 2009 (nº
291/2009, na origem), do Presidente da República, que propõe autorização do Senado
Federal para operação de crédito externo
com garantia da República Federativa do
Brasil, entre o Governo do Estado de São
Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até
USS 168.000.000,00 (cento e sessenta e
oito milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, destinada
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ao ﬁnanciamento parcial do Programa de
Investimento nos Transportes Metropolitanos de São Paulo – Aquisição de Material Rodante e Sistemas para a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e
Estudos, Projetos e Desapropriações para
a Implantação da Segunda Fase da Linha
5 – Lilás, da Companhia do Metropolitano
de São Paulo – Metrô, Trecho Largo 13 –
Chácara Klabin.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Por meio da Mensagem nº 68, de 2009, o Presidente da República submete à apreciação do Senado
Federal pleito do Estado de São Paulo, solicitando autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de
Investimento nos Transportes Metropolitanos de São
Paulo – Aquisição de Material Rodante e Sistemas
para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos –
CPTM e Estudos, Projetos e Desapropriações para a
Implantação da Segunda Fase da Linha 5 – Lilás, da
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô,
Trecho Largo 13 – Chácara Klabin.
O ﬁnanciamento visa a contribuir para a expansão e melhoria da estrutura ferroviária da região Metropolitana de São Paulo, capital, contribuindo para
o bem-estar da numerosa população ali residente e
promovendo, também, condições mais propícias ao
desenvolvimento econômico, bem como a redução
da emissão de poluentes associados ao tráfego rodoviário. De acordo com Parecer Técnico da CPTM e
do Metrô, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do investimento é de 21,92%.
A operação de crédito externo pretendida já se
acha com suas condições ﬁnanceiras devidamente incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN),
sob o número TA447419. Por seu turno, o Projeto foi
identiﬁcado como passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela Comissão de Financiamentos
Externos (COFIEX).
A operação de crédito sob exame sera processada na modalidade de empréstimo do Mecanismo
Unimonetário com taxa de juros anual vinculada à LIBOR trimestral para dólar americano, mais despesas
e margem ﬁxa a ser determinada pelo BID.
De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), o custo efetivo desse empréstimo de-
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verá ser da ordem de 3,71% a,a., ﬂutuante conforme
a variação da taxa de juros LIBOR.
II – Análise
As operações de crédito interno e externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios estão sujeitas à observância e ao cumprimento
das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do Senado
Federal, bem como das disposições constantes da Lei
Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Atendendo determinações desses normativos, a
STN emitiu pareceres favoráveis ao pleito e à concessão de garantia da União para a presente operação
de crédito externo.
Nos pareceres, são fornecidas informações acerca da situação do Estado de São Paulo no que diz
respeito ao cumprimento das exigências e condições,
de natureza ﬁnanceira e processual, estipuladas na
referida Resolução nº 43, de 2001, bem como relativas às disposições constantes da Resolução nº 48,
de 2007, que trata das premissas a serem observadas
para que possa a União conceder garantias em operações de crédito.
A STN, de acordo com o Parecer GERFI/COREF/
STN nº 135, de 3 de abril de 2009, informa que consulta
realizada, na presente data, por meio eletrônico, não
indicou a existência de débitos em nome do Governo
do Estado de São Paulo, junto à Administração Pública
Federal e suas entidades controladas.
Por outro lado, como ressaltado no citado Parecer, não há registro de pendência do Estado de São
Paulo, no âmbito do Siaﬁ, relativamente à prestação
de contas de recursos recebidos da União, o que caracterizaria cumprimento do disposto no § 2º do art.
40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ademais, há previsão do oferecimento de garantias da parte do Estado de São Paulo, conforme autorização contida na Lei Estadual nº 12.689, de 3 de
outubro de 2007. Para tanto, é prevista a formalização
de contrato entre o Estado e o Tesouro Nacional para a
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas a que se referem os arts. 157 e 159,
complementadas pelas receitas tributárias de que trata
o art. 155, nos termos do art. 167, § 4º, todos da
Constituição Federal.
Assim sendo, poderá o Governo Federal reter os
recursos necessários para cobertura dos compromissos
honrados, diretamente das transferências federais ou
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado.
De acordo com estudo elaborado pela CoordenaçãoGeral de Relação e Análise Financeira dos Estados e
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municípios da Secretaria do Tesouro Nacional (COREM/
STN), o Estado de São Paulo encontra-se adimplente
com os compromissos e metas contratuais assumidos
com a União.
Entendemos, assim, como também é reconhecido
pela própria STN, ser possível atender a esse pleito de
garantia, pois (i) são consideradas suﬁcientes e adequadas as contragarantias a serem prestadas e (ii) o
Estado de São Paulo conta com recursos suﬁcientes,
devidamente demonstrados, para o ressarcimento à
União, caso essa venha a honrar o compromisso na condição de garantidora da operação. Não são impostas,
portanto, restrições à atual situação ﬁscal do Estado,
nem são atribuídos ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações
já contratadas com agências oﬁciais de crédito.
Por outro lado, não há registro de compromissos
honrados pela União em nome do Estado de São Paulo nos últimos anos.
Assim, estão sendo observadas as exigências
deﬁnidas na Resolução nº 48, de 2007, e nos §§ 1º e
2º do art. 40 da LRF, quanto às exigências e condições
para a prestação de garantia por parte da União.
Relativamente aos aspectos de natureza ﬁnanceira, nos termos das Resoluções nºs 48, de 2007, e 43,
de 2001, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) os limites de endividamento da União são atendidos, conforme informado no referido Parecer GERFI/
COREF/STN nº 135, de 2009;
b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, PGN/COF/nº 789, de 20 de abril de 2009,
conclui, ao examinar as cláusulas da minuta contratual, que elas são admissíveis e estão de acordo com a
legislação brasileira aplicável à espécie, observando
que o Acórdão TCU nº 2.690, de 2008. condenou determinadas regras de licitação utilizadas pelo BIRD,
também, em princípio, aplicáveis ao BID, mas cujos
efeitos, em medida liminar, encontram-se temporariamente suspensos. não representando óbice legal à
contratação da operação por parte do Estado.
c) relativamente à exigência constitucional de que
programas ou projetos constem do Plano Plurianual e
da Lei Orçamentária Anual, é informado que os investimentos previstos no programa mencionado constam
no Plano Plurianual (PPA) Estadual para o período
2008-2011, bem como em sua lei orçamentária, para
o presente exercício, constam dotações para a contrapartida do Estado e para o ingresso dos recursos
externo, tendo sido informado que eventuais acréscimos serão suplementados. Os valores alocados nessa lei são considerados suﬁcientes, pela STN, para a
execução do projeto no corrente exercício; e
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d) o Parecer nº 117, de 27 de março de 2009,
da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de
Estados e municípios (COPEM), ressalta que a operação de crédito pretendida pelo Estado de São Paulo
atende aos limites deﬁnidos nas Resoluções nºs 40 e
43, de 2001, do Senado Federal.
Dessa forma, a operação de crédito cm exame
atende às exigências previstas nos arts. 6º, 7º e 21 da
Resolução nº 43, de 2007, observando, assim, os limites de endividamento nela estabelecidos, assim como
o previsto na Resolução nº 40, de 2001, também do
Senado Federal.
Ressalte-se ainda que o custo efetivo da operação de crédito, equivalente a 3,71% a.a., ﬂutuante
conforme a variação da Libor, constitui um indicativo
aceitável pela STN em face do custo médio atual de
captação do próprio Tesouro em dólar no mercado
internacional.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001,
são atendidas pelo Estado de São Paulo, conforme
evidenciado pelos documentos que acompanham a
mensagem em questão.
III – Voto
Diante do exposto, conclui-se que o pleito encaminhado pelo Estado de São Paulo encontra-se
de acordo com o que preceituam as Resoluções nºs
48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do Senado Federal,
devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 20, DE 2009
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de credito externo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$ 168.000.000,00
(cento é sessenta e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com
garantia da União.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$168.000.000,00
(cento e sessenta e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Investimento nos
Transportes Metropolitanos dc São Paulo – Aquisição
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de Material Rodante e Sistemas para a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Estudos,
Projetos e Desapropriações para a Implantação da
Segunda Fase da Linha 5 – Lilás, da Companhia do
Metropolitano de São Paulo – Metrô, Trecho Largo 13
– Chácara Klabin.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I devedor: Estado de São Paulo;
I credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); garantidor: República Federativa do Brasil;
I valor: até US$168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da
América):
I prazo de desembolso: 4,5 anos, contados da
vigência do contrato;
I amortização: após carência de 5 anos, contados a partir da vigência do contrato, as amortizações serão em parcelas semestrais e consecutivas,
de valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia
15 dos meses de maio e de novembro de cada ano,
vencendo-se a última, o mais tardar, 25 anos após a
assinatura do contrato;
I juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa
anual para cada trimestre composta pela Libor trimestral para dólar americano, mais ou menos uma margem
de custo relacionada aos empréstimos que ﬁnanciam
os empréstimos modalidade Libor, mais o valor líquido
de qualquer custo ou lucro gerado por operações para
mitigar as ﬂutuações da Libor e mais a margem para
empréstimo do capital ordinário;
I comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, até 0,75% ao ano sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente
com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a
assinatura do contrato;
I despesas com inspeção e supervisão gerais:
o valor devido em um semestre determinado não poderá exceder a 1% do empréstimo total dividido pelo
número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos,
poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º Até trinta dias previamente ao primeiro desembolso, o mutuário deverá conﬁrmar a opção pela
taxa de juros, podendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
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Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado de
São Paulo celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação
das receitas próprias de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts.
157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas, podendo o Governo
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Federal reter os recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2009.
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PARECER Nº 412, DE 2009
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 69, de 2009 (nº
292/2009, na origem), do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado da
Bahia, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$409.000.000,00 (quatrocentos e nove
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), destinados ao Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia –PROCONFIS.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
É submetido à apreciação do Senado Federal
pleito do Estado da Bahia para contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinamse ao Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal
para o Desenvolvimento do Estado da Bahia – PR
PROCONFIS.
Segundo informações contidas em parecer da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o programa contará com recursos totais de US$409 milhões, a serem
aportados com esse empréstimo do BID e desembolsados nos anos de 2009 e 2010; não há previsão de
aporte de contrapartidas do estado.
A operação de crédito externo pretendida já se
acha com suas condições ﬁnanceiras devidamente incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN),
sob o número TA482914.
Ela se processará na modalidade de empréstimo
do Mecanismo Unimonetário, no qual incidem juros vinculados à Libor trimestral para dólar norte-americano,
mais margens para remuneração do capital ordinário e
para cobertura de custos incorridos pelo BID.
De acordo com cálculos da STN, o custo efetivo
desse empréstimo deverá ser da ordem de 3,69% a.a.,
ﬂutuante conforme a variação da Libor.
II – Análise
As operações de crédito interno e externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estão sujeitas à observância e ao cumprimento
das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do Senado
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Federal, bem como das disposições constantes da
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei Complementar nº 101, de 2000).
Atendendo determinações desses normativos, a
STN emitiu pareceres favoráveis ao pleito e à concessão de garantia da União.
Nos pareceres, são fornecidas informações acerca da situação do Estado da Bahia no que diz respeito
ao cumprimento das exigências e condições, de natureza ﬁnanceira e processual, estipuladas na referida Resolução nº 43, de 2001, bem como relativas às
disposições constantes da Resolução nº 48, de 2007,
que trata das premissas a serem observadas para
que possa a União conceder garantias em operações
de crédito.
A STN, de acordo com o Parecer GERFI/COREF/
STN nº 205, de 15 de abril de 2009, informa que consulta realizada, na presente data, por meio eletrônico,
indicou a existência de débitos em nome do Governo
do Estado da Bahia junto à Administração Pública Federal e suas entidades controladas.
Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
em 20 de abril de 2007, em medida liminar, ainda em
plena vigência, limita a veriﬁcação da referida adimplência, tão-somente, aos CNPJ da Administração Direta do
Estado. Dessa forma, as inscrições referentes a entes
e órgãos vinculados ao Estado da Bahia devem ser excluídas do Cadastro Único de Convênios – CAUC.
Nesse contexto, ressalta o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, anexado ao
processado em análise, que constam pendências do
Fundo Estadual de Saúde e da Secretaria da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos, entes integrantes da
administração direta do Estado da Bahia. As pendências
são relativas a tributos e contribuições federais.
Portanto, estaria sendo descumprida a exigência
deﬁnida no § 1º do art. 40 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o que exigiria a regularização das obrigações
pendentes como condição prévia à obtenção da garantia da União ao empréstimo pretendido.
A PGFN informa, ainda, o registro de pendências
em nome da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, relativamente à prestação de contas
de recursos recebidos da União. Ou seja, encontrase em atraso a entrega da respectiva prestação de
contas, o que caracteriza descumprimento ao § 2º do
art. 40 da LRF.
Relativamente às demais exigências para a prestação de garantia da União, cabe destacar a previsão
do oferecimento de contragarantias da parte do Estado da Bahia. Para tanto, é prevista a formalização
de contrato entre o Estado e o Tesouro Nacional para
a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
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culação das receitas a que se referem os arts. 157 e
159, complementadas pelas receitas tributárias de que
trata o art. 155, nos termos do art. 167 § 4º, todos da
Constituição Federal.
Assim sendo, poderá o Governo Federal requerer
as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das
transferências federais ou das contas centralizadoras da
arrecadação do Estado. Destaque-se, entretanto, que
não há registro de compromissos honrados pela União
em nome do Estado da Bahia nos últimos anos.
Em suma, entendemos, aliás, como também
reconhecido pela própria STN, ser possível atender
a esse pleito de garantia, pois (i) são consideradas
suﬁcientes e adequadas as contragarantias a serem
prestadas e (ii) o Estado da Bahia conta com recursos suﬁcientes, devidamente demonstrados, para o
ressarcimento à União, caso essa venha a honrar o
compromisso na condição de garantidora da operação.
Não são impostas, portanto, restrições à atual situação ﬁscal do Estado, nem são atribuídos ao Tesouro
Nacional riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações já contratadas com agências
oﬁciais de crédito.
Para tanto, torna-se necessário impor condição
prévia ao exercício da autorização do Senado Federal vinculada à regularização das pendências acima
apontadas.
Relativamente aos aspectos de natureza ﬁnanceira, nos termos das Resoluções nos 48, de 2007, e 43,
de 2001, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) Os limites de endividamento da União são
atendidos, conforme informado no referido Parecer
GERFI/COREF/STN nº 205, de 2009.
b) O Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, PGN/COF/nº 846, de 27 de abril de 2009,
conclui, ao examinar as cláusulas da minuta contratual, que elas são admissíveis e estão de acordo com a
legislação brasileira aplicável à espécie.
c) Relativamente à exigência constitucional de
que programas ou projetos constem do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, é informado que
os investimentos previstos no programa mencionado
constam no Plano Plurianual (PPA) Estadual para o
período 2008-2011.
Ainda de acordo com a STN, a Lei Estadual nº
11.354, de 30 de dezembro de 2008, que estima a
receita e ﬁxa a despesa do Estado da Bahia para o
exercício ﬁnanceiro de 2009, contempla dotações suﬁcientes e necessárias ao início da execução do programa no exercício de 2009.
d) O Parecer nº 109, de 27 de março de 2009,
da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de
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Estados e Municípios (COPEM), ressalta que a operação de crédito pretendida pelo Estado da Bahia
atende aos limites deﬁnidos nas Resoluções nºs 40
e 43, de 2001.
Enfatiza, ainda, que a operação de crédito em
exame se acha inserida no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado, estabelecido nos termos da Lei nº 9.496, de 1997, e não caracteriza violação dos acordos de reﬁnanciamento ﬁrmados junto à
União. Além disso, os compromissos pactuados e as
metas acordadas têm sido cumpridos regularmente
pelo Estado da Bahia. conforme estudo elaborado pela
Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira
dos Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro
Nacional(COREM/STN).
Dessa forma, a operação de crédito em exame
atende as exigências previstas nos arts. 6º, 7º e 21 da
Resolução nº 43, de 2007, observando, assim, os limites de endividamento nela estabelecidos, assim como
o previsto na Resolução nº 40, de 2001, também do
Senado Federal.
Ressalte-se ainda que o custo efetivo da operação de crédito, equivalente a 3,69% a.a., constitui um
indicativo aceitável pela STN em face do custo médio
atual de captação do próprio Tesouro, em dólar, no
mercado internacional.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001,
são atendidas pelo Estado da Bahia, conforme evidenciado pelos documentos que acompanham a mensagem em questão.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado
da Bahia encontra-se de acordo com o que preceituam
as Resoluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, do
Senado Federal, devendo ser concedida a autorização
para a contratação da operação de crédito externo
pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 21, DE 2009
Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até
USS409.000.000,00 (quatrocentos e nove
milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
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vimento (BID), no valor de até US$409.000.000,00
(quatrocentos e nove milhões de dólares dos Estados
Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao Programa de Consolidação do
Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da
Bahia – PROCONFIS.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$409.000.000,00 (quatrocentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
V – prazo de desembolso: dois anos contados a
partir da vigência do contrato;
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais,
pagas no dia 15 dos meses de abril e de outubro de
cada ano, vencendo-se a primeira seis meses a partir
da data inicialmente prevista para o desembolso ﬁnal
e a última o mais tardar vinte anos após a assinatura
do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela LIBOR
trimestral para dólar dos Estados Unidos da América,
mais ou menos uma margem de custo relacionada aos
empréstimos que ﬁnanciam os empréstimos modalidade LIBOR, mais o valor liquído de qualquer custo/
lucro gerado por operações para mitigar as ﬂutuações
do LIBOR, mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: até 0,75% ao ano, a
ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo,
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exigida juntamente com os juros, entrando em vigor
sessenta dias após a assinatura do contrato;
IX – despesa com inspeção e supervisão geral:
o valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal, e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º Até trinta dias previamente ao primeiro desembolso, o mutuário deverá conﬁrmar a opção pela
taxa de juros, podendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Bahia na contratação da operação de
crédito externo referida nesta resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado do
Bahia celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas próprias de que trata o art. 155 e das cotas
de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais.
Art. 4º Previamente à contratação do empréstimo
referido no art. lº, o Estado da Bahia deverá promover
à regularização de seus débitos e de suas pendências
com a União.
Art. 5º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta resolução.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 411 e
412, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos,
concluindo pela apresentação dos seguintes Projetos
de Resolução:
– Nº 20, de 2009 (MSF 68/2009), que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito
externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até cento e sessenta
e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, com garantia da União; e
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– Nº 21, de 2009 (MSF 69/2009), que autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, no valor de
até quatrocentos e nove milhões de dólares dos
Estados Unidos da América.
As proposições ﬁcarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

373

16683

374

16684

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

375

16685

376

16686

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

377

16687

378

16688

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

379

16689

380

16690

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

381

16691

382

16692

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

383

16693

384

16694

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

385

16695

386

16696

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

387

16697

388

16698

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

389

16699

390

16700

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

391

16701

392

16702

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

393

16703

394

16704

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

395

16705

396

16706

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

397

16707

398

16708

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

399

16709

400

16710

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

401

16711

402

16712

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

403

16713

404

16714

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 13

405

16715

406

16716

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os projetos vão à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
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prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do inciso V, § 1º, do art. 91 do Regimento Interno, os
Projetos que acabam de ser lidos serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderão receber emendas 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, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 20, DE 2009 – CN
(Nº 180/2009, na origem)
Do Presidente do Banco da Amazônia,
encaminhando ao Congresso Nacional, nos
termos do § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Tomada de Prestação de Contas
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício
de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
expediente que acaba de ser lido vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro, do Pará.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em seguida, pela ordem, Senador Efraim Morais,
da Paraíba.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) – Solicito a V. Exª, Presidente Mão Santa, minha
inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem.) – Da mesma forma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Drª Claudia Lyra, Secretária Executiva, está providenciando.
Efraim Morais é o segundo inscrito.
Com a palavra a Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esta é a Senadora Fátima Cleide. V. Exª está inscrita.
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A Senadora Fátima Cleide também é professora, como a Líder do Partido dos Trabalhadores, representante de Santa Catarina, Professora Ideli Salvatti,
a quem concedo a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
minha inscrição para suplente no período da comunicação inadiável. No caso de o Senador João Pedro
não chegar a tempo, que eu possa substituí-lo como
oradora inscrita.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª já está inscrita a lápis, substituindo, se ele não
chegar, o Senador João Pedro.
Então, o primeiro orador inscrito é do Rio Grande
do Sul: Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores.
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,
que vim à tribuna tantas vezes, quase que a chorar,
a rezar, para que as chuvas chegassem aos Estados
do Sul, hoje, quero agradecer às forças do universo,
porque, enﬁm, as chuvas chegaram ao Rio Grande, e
tudo indica que ﬁcará por toda a semana; esperamos
que ﬁque pelo tempo necessário.
Ao mesmo tempo em que saúdo a chuva que
chega no Sul...
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Paim, aproveite a sobra e mande subir um pouquinho
para Santa Catarina!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Farei
isso, Senadora.
Ao mesmo tempo, nas minhas orações, vou pedir que diminuam as enchentes e a chuva intensa no
Norte e no Nordeste do País.
Mas, Senadora Ideli, quero, da tribuna, iniciar
minha fala, nesses dez minutos, cumprimentando o
Ministro Temporão.
Hoje, na Subcomissão de Saúde, e, ao mesmo
tempo, na CAS, em reunião conjunta com a de Direitos
Humanos, ele deu uma verdadeira aula sobre a situação em que se encontra hoje, no Brasil e no mundo, a
famosa Gripe A ou Gripe H1N1. Ele demonstrou que,
no Brasil, ela está totalmente sob controle – claro, com
preocupações sempre. Em São Paulo, há dez casos
suspeitos; no DF, 3; em Pernambuco, 3; no Rio de Janeiro, 2; em Alagoas, 2; no Ceará, 1; no Paraná, 1; e,
em Rondônia, 1. Disse também que há conﬁrmação
de oito casos da doença em alguns Estados: no Rio
de Janeiro, 3; em São Paulo, 2; em Minas, 1; no Rio
Grande do Sul, 1; e, em Santa Catarina, 1.
Por outro lado também, ele demonstrou todas as
medidas que o Governo Federal vem tomando para
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que essa pandemia, como alguns dizem – epidemia,
no caso do Brasil –, não se alastre.
Segundo informações que ele nos passou, há,
hoje, no Reino Unido, 30 casos; na Espanha, 9; na Alemanha, 2; na Itália, 2. E há casos conﬁrmados também
em outros países.
O Ministro deu alguns dados que considerei importantes: casos conﬁrmados pela OMS – até a divulgação deste boletim – e suspeitos, em 30 países: México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Reino Unido,
Panamá, França, Alemanha, Itália, Costa Rica, Brasil,
Israel, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Holanda,
Salvador, China, Guatemala, Suécia, Noruega, Áustria, Colômbia, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Suíça,
Polônia, Austrália e Argentina.
Sr. Presidente, não vou ler, naturalmente, todo o
documento e todas as medidas que o Governo vem
tomando. Entendemos que não há motivo nenhum para
pânico. Está tudo sob controle, mas peço a V. Exª que
registre o documento nos Anais da Casa.
Eu estava aqui, naquela segunda-feira, quando
começou a ser anunciada essa gripe, chamada de
Gripe A, e, de imediato, entrei em contato com a Senadora Rosalba Ciarlini. Acertamos, então, que o primeiro momento da reunião da Comissão de Assuntos
Sociais, que já havia sido programada com convite ao
Ministro, seria sobre esse tema.
Cumprimento o Ministro e toda a sua equipe pelo
trabalho brilhante que vem fazendo nessa área.
O Senador Mão Santa estava lá. V. Exª foi um
daqueles que também elogiaram muito o Ministro pela
forma como vem conduzindo a monitoração da Gripe
A no Brasil.
Senador Mão Santa, quero ainda, neste tempo
que me resta, dizer que, no dia 13, agora, teremos a
análise dos vetos de alguns temas; entre eles, o tema
dos aposentados. Será na próxima quarta-feira, dia 13,
às 9h, na Câmara dos Deputados.
Vamos analisar diversos vetos. Entre eles, destaco o dos oﬁciais de justiça, o dos trabalhadores dos
Correios e o dos aposentados e pensionistas.
Espero eu, Sr. Presidente desta Casa, que tenhamos um quórum privilegiado para que a matéria seja
votada e que cada um vote com a sua consciência.
Eu já falei do meu voto, aqui, em outras oportunidades e repito. Há um movimento articulado por parte
das entidades. Voto “não” aos vetos nas seguintes matérias: PLV nº 18/2006 (Veto Parcial nº 17/2006 – aposentados e pensionistas); PLC nº 06/2002 (Veto Total nº
16/2002 – Correios); e voto “sim” para manter o veto ao
PLC nº 20/2006 (Veto Parcial nº 10/2007 – Emenda 3).
Esse movimento está sendo feito por todas as centrais
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sindicais, confederações e entidades de aposentados
e pensionistas, como também de trabalhadores.
Sr. Presidente, eu queria, nesta oportunidade,
mais uma vez, deixar clara a minha posição em relação aos aposentados e pensionistas, dizendo que para
mim é fundamental que a gente vote, de uma vez por
todas, a PEC nº 50, aquela que proíbe o voto secreto
em todas as possibilidades no Parlamento, seja lá na
Câmara de Vereadores, na Assembleia, aqui no DF,
ou mesmo no Congresso Nacional – enﬁm, em todos
os casos.
Senadora Rosalba, que presidiu a Comissão de
Assuntos Sociais, eu a elogiava aqui, bem como o trabalho do Ministro Temporão. V. Exª, que chega neste
momento ao plenário, presidiu aquela importante reunião de debates sobre toda a questão da saúde.
Eu dizia que, para mim, o principal Ministério é o
da Saúde, porque saúde é a vida, da criança ao mais
idoso. E, por isso, entendo que foi uma grande iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais.
Eu já falava, Senadora, da importância do voto
“não” aos vetos que serão apreciados no dia 13, destacando, naturalmente, o dos aposentados, o dos Correios, e dos oﬁciais de justiça; falava também do “sim”
para manutenção do veto à Emenda 3.
Falo aqui, também, da importância de acabarmos
com o voto secreto. Num País onde a gente fala tanto
da importância da democracia, não se sustenta mais
a gente apreciar veto secretamente, a gente escolher
autoridades secretamente, seja de uma agência, seja
para o Judiciário, seja para o Supremo. No meu entendimento, isso não tem lógica. O homem público tem de
votar de forma aberta, para que a população saiba, e
ele, tranquilamente, vai justiﬁcar porque votou dessa
ou daquela forma. Se votou “sim”, se votou “não”, enﬁm, cada um terá liberdade, nessa transparência, de
explicitar a sua posição.
A PEC nº 50, aprovada por unanimidade na CCJ,
está aqui no plenário pronta para ser votada. Há uma,
também, na Câmara no mesmo sentido. Quero é votar, não importa se é a que veio do Senado ou a que
veio da Câmara.
Quero, também, elogiar o Senador Gerson Camata pelo seu parecer favorável ao Fundep, que foi
aprovado hoje, por unanimidade, na Comissão de Reforma Agrária. O Fundep é um fundo de investimento
no ensino técnico proﬁssionalizante.
Além do projeto, Senador Mão Santa, apresentei
também uma PEC. Todos nós defendemos o ensino
técnico, apresentamos propostas para que mais escolas técnicas sejam instaladas, criadas, formatadas,
gerando milhões de possibilidades para os nossos
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jovens aprenderem uma proﬁssão na escola técnica,
mas, para isso, há de haver recurso.
Eu, inclusive, recebi uma homenagem quando
tive essa matéria do Fundep incluída no rol dos chamados 150 melhores projetos do País nas Câmaras
de Vereadores, Assembleias e Congresso. Essa é uma
demonstração de que a sociedade brasileira sabe que
o Fundep é fundamental como uma fonte que, efetivamente, vai garantir recursos para que a gente tenha,
quem sabe, no futuro, não somente uma escola técnica em cada região, mas que possamos um dia, neste País, ter uma escola técnica, no mínimo, em cada
Município, por menor que ele seja. É claro que, nos
grandes centros, podemos ter dezenas e dezenas de
escolas técnicas.
Dentro do meu tempo, Sr. Presidente, peço a V.
Exª que considere como lido na íntegra o meu pronunciamento, juntamente com esse material que apresento, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, pedindo
a derrubada...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) dos
vetos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ao tempo a V. Exª eu já acresci mais três minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só agradeço a tolerância de V. Exª. Sei que os Senadores
estão prontos, também, para falar dos mais variados
temas.
Pode ter certeza V. Exª de que o dia 13 será histórico. Como foi o Dia da Abolição da Escravatura, será
o dia, quem sabe, em que a gente vai garantir...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Aproveite o tempo que lhe dei para ver se, amanhã,
a gente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Todos
sejam generosos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– (...) derruba o veto ao projeto dos aposentados, e o
13 de maio será a data da abolição dos aposentados.
Pois aproveite para fazer o apelo para a Nação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mais uma
vez, faço um apelo a todos os Deputados e Senadores para que estejam presentes, amanhã, às 9h, no
plenário da Câmara dos Deputados, para a sessão do
Congresso de análise dos vetos presidenciais. Todos,
lá, eu sei, votarão com a sua consciência. Se votarem
com a força da sua consciência e com a vontade popular, vamos garantir essa mudança, ou seja, garantir
aos aposentados e pensionistas um reajuste idêntico
àquele que foi dado ao salário-mínimo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Congresso Nacional realizará nesta
quarta-feira a segunda sessão para analisar os vetos
presidenciais a projetos que já foram aprovados por
Senadores e Deputados Federais.
Trinta vetos serão apreciados. Alguns são muito
importantes e vou destacar 4 deles que me foram solicitados pela Cobap, pelo movimento sindical, pelos
trabalhadores e aposentados dos Correios e pelos
Oﬁciais de Justiça.
Um deles, que é de nossa autoria, é a emenda
à Medida Provisória (MP) 288, de 2006.
Essa emenda estende o reajuste de 16,67% –
concedido naquele ano ao salário mínimo – a todas
as pensões e aposentadorias.
Da mesma forma, os trabalhadores pedem a derrubada de outros vetos: o PLC 06/2002 – Veto Total
nº 16/2002 (complementação de aposentadorias dos
trabalhadores dos correios), e o PLC 107/2007 – Veto
Total nº 30/2008 (obrigatoriedade da graduação superior para Oﬁciais de Justiça).
Outros deles é a emenda 3 para a qual o voto é
sim. É o único veto para o qual o movimento sindical
defende o sim.
Srªs e Srs. Senadores, esses projetos mencionados são uma luta histórica dos aposentados que
querem receber o mesmo reajuste concedido aos trabalhadores da ativa.
Estamos tentando um entendimento com o Executivo para acabar com o fator previdenciário e aprovar
o PL nº 1, que garante correção integral.
Enquanto esse entendimento não acontece, por
coerência, nós devemos lutar para que os direitos dos
trabalhadores não sejam suprimidos.
Amanhã é 13 de maio, uma data histórica que
fala em liberdade e igualdade.
Teria uma simbologia muito grande se o veto dos
aposentados e dos outros trabalhadores pudessem ser
derrubados e o veto à Emenda 3 mantido.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do inciso I e §2º
do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.)
– Nossos cumprimentos.
Queremos fazer nossas, da Presidência, as palavras do Senador Paim, para que todos nos unamos
amanhã, quando haverá a abolição dos aposentados,
como em 13 de maio de 1888 houve a abolição dos
escravos, por uma lei feita por Rui Barbosa e seus
companheiros, e sancionada pela Princesa. O povo
jogou ﬂores no Senado.
Amanhã, o Congresso... se fosse só o Senado, eu
garantia, mas o Congresso são as duas Casas. Estou
meio São Tomé, mas vamos rezar para que o Deputados Federais respeitem o povo brasileiro e resgatem
o salário dos nossos aposentados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, me permita, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só por uma questão de justiça, a Senadora Marisa Serrano, hoje de manhã, foi
a Relatora ad hoc do Fundep. Se não fosse pela sua
presença, o Fundep não seria aprovado.
Então, como homenageei o Senador Gerson Camata, quero também deixar aqui, de público, o meu agradecimento. Ela foi muita precisa ao defender o Fundep.
Era isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o
Senador Efraim Morais. Efraim Morais é Senador da
Paraíba, representa o DEM, já foi Presidente da Câmara
dos Deputados – extraordinário Presidente –, exerceu
a 1ª Secretaria desta Mesa e tem perspectivas invejáveis na política da Paraíba e do Brasil.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Senador Mão
Santa, quando se conhece uma pessoa que se estima,
que se quer bem e que se sabe que é uma pessoa que
passou a vida para fazer exatamente aquilo de que ela
mais gostava: fazer o bem-viver, procura-se homenageála. Eu procurei fazer uma homenagem a essa pessoa, que
faleceu recentemente, há mais ou menos 10 dias.
O que seria um voto de pesar? É pouco. Eu acho
que é pouco e não iria bater com aquilo que ela pensava, porque era uma pessoa que não admitia isso.
Era uma pessoa feliz, que não pensava exatamente
nesse tipo, e não queria, de homenagem.
Hoje, eu voltava da Paraíba e tive a oportunidade,
ao ler os jornais, de encontrar no Diário de Pernambuco
de hoje, na página 11, onde tem Opinião, uma matéria
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que era tudo de que eu precisa para fazer essa homenagem ao nome dessa ﬁgura extraordinária.
A matéria tem o título de “A Fada Encantada”.
“A Fada Encantada” é um artigo de autoria do jornalista Abelardo Jurema Filho, ﬁlho do ex-Ministro Abelardo
Jurema, e está vazado nos seguintes termos, e peço seja
registrado na íntegra em nossa ata de trabalhos.
Ela parecia um personagem de Walt Disney, daqueles que distribuem vida e alegria para crianças e adultos.
Sua vida não se limitava a si mesma: o seu principal foco
era alimentar os outros, nutrir os seus semelhantes de
esperança e de amor. Quando a conheci, era uma mulher poderosa, rica, que morava num castelo encantado
na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, onde se
hospedavam os homens mais inﬂuentes do País. Fiquei
surpreso ao conhecê-la: ao invés de uma rainha encontrei
uma mulher simples, despojada, que nem de longe parecia a dona do império que construíra com o suor do seu
trabalho. No GranPires, o Lojão da Lagoa, a primeira grande loja de departamentos da Cidade, dona Creuza Pires
agia como se estivesse numa mercearia a receber os seus
fregueses com carinho e intimidade. Em época onde as
máquinas já substituíram os homens, dona Creusa ainda
adorava o seu caderninho para anotar os ﬁados.
Não tinha clientes, apenas amigos fraternos e queridos.
Naquele tempo, quando podia frequentar
os mais soﬁsticados salões de festa em qualquer
parte do mundo, dona Creuza passava os seus
ﬁns de semana na sede da Amen – a Associação
Metropolitana de Erradicação da Mendicância, entidade que protegia como uma fada madrinha.
Nos ﬁns de semana, religiosamente, ela
estava lá ao lado do seu grande companheiro
Adrião Pires, que com ela comungava todas
as suas ações.
Acompanhei, como toda a cidade, a
débâcle ﬁnanceira da família, que não resistiu à pressão dos grandes grupos econômicos
e às constantes mudanças da economia. Isso
em nada alterou a personalidade nem o estilo
de vida de dona Creuza, que jamais queixouse do infortúnio. Certa vez me confessou que
jamais teve mais do que dois pares de sapatos,
“um, para sair, e outro, para ﬁcar em casa”.
A mulher dona do GranPires era a mesma que estava por trás do balcão entre artigos de ponta de estoque da Bagunça, uma
loja de fundo de garagem que montou com
o que ainda sobrou após o vendaval que lhe
varreu tudo o que tinha, menos o seu espírito
inquieto e realizador.
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Símbolo da humildade, da alegria e da vontade
de viver, dona Creuza Pires era uma mulher singular,
feliz, que se comprazia em fazer o bem sem olhar a
quem. Um exemplo que ﬁcará para sempre de um ser
humano amplo, plural, generoso, solidário e coletivo
cuja primeira providência que vai tomar quando se
apresentar a São Pedro será propor a formação de
um bloco de carnaval para amparar e alegrar as almas
mais carentes do purgatório.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero, aqui, evidentemente, parabenizar o jornalista Abelardo Jurema
Filho, porque, em poucas palavras, ele traduz, Senador
Mão Santa, a história, o perﬁl, a trajetória de uma mulher
extraordinária, uma mulher que, há mais ou menos dez
dias, nos deixava, lá na nossa querida João Pessoa.
Dona Creuza tinha 80 anos de idade, mas parecia uma jovem de 15. Nunca vi alguém que gostasse
tanto de viver como dona Creuza.
E ela tinha um objetivo: fazer o bem e não queria
saber a quem.
Por isso, eu fazer esse registro, peço a transcrição,
na íntegra, nos Anais da Casa desse artigo publicado
hoje no Diário de Pernambuco, na sessão “Opinião”,
de autoria do jovem jornalista Abelardo Jurema Filho
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ele é ﬁlho do ex-Ministro...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Filho do
ex-Ministro Abelardo Jurema, que, ao fazer essa homenagem, traduz exatamente tudo aquilo que era dona
Creuza. Então, ele fala, aqui, em nome de milhares de
paraibanos que tiveram a felicidade de conhecer essa
mulher extraordinária.
Sr. Presidente, faço essa homenagem à fada encantada, dona Creuza, que era, eu diria, uma mulher
feliz, uma mulher alegre, foi Vereadora na cidade de
João Pessoa, fazia de tudo, porque ela queria bem a
João Pessoa e queria bem aos paraibanos.
Para concluir a minha fala, Presidente, com muito
orgulho – talvez alguns não entendam nossa homenagem, até critiquem o nosso trabalho – tive a alegria,
hoje, de aprovar, na Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, projeto de minha autoria, que instituiu o Dia
Nacional do Sanfoneiro.
E ali, quando subi, encontrei-me com alguns cearenses, e lembrei-me da história do nosso Nordeste,
lá na divisa com a nossa Cachoeira dos Índios, na Paraíba, e recebi aparte do Senador Inácio Arruda, que
contou um pouco da história do Ceará em relação à
nossa cultura, à nossa sanfona.
O nosso intento precípuo, Senador Mão Santa,
com esse projeto, é prestar homenagem ao talento e à
importante contribuição dos sanfoneiros para a sempre
crescente valorização da cultura nacional.
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A música popular brasileira, Senador Mão Santa,
é uma das mais relevantes expressões da cultura pátria, constituindo um dos nossos maiores patrimônios,
produto número um da pauta de exploração cultural do
Brasil. A música tem contribuído de maneira inequívoca
para a expansão das fronteiras nacionais.
Neste contexto, Senador Mão Santa, ao nos referirmos à música como bem cultural, estamos nos reportando também à sua feição popular, à sua esperança
na espontânea manifestação do nosso povo.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, no rol dos bens
culturais brasileiros estão incluídos o baião, o forró e
outros ritmos regionais. Em consequência, a sanfona
e o sanfoneiro ﬁguram no mesmo rol. Por que aqui não
lembrarmos das mãos dos seus mais brilhantes executores, como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, Hermeto
Pascoal, Dominguinhos, Caçulinha, Pinto do Acordeon,
Amazan, Flávio José e tantos outros que usaram esse
instrumento para se tornar populares?
A sanfona reaﬁrma sua condição de um dos
mais peculiares e indispensáveis instrumentos para
essa expressão.
E o dia que eu escolhi, Sr. Presidente? Escolhi o
dia 26 de maio para fazer essa homenagem. Por que 26
de maio? Porque a data de 26 de maio, eleita para a homenagem proposta, requer atenção. Ocorre que, ao nos
referirmos à sanfona e ao sanfoneiro, um nome nos vem
de pronto: o de Sivuca, o maestro Sivuca, o mestre Sivuca,
um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos.
Nascido Severino Dias de Oliveira, a 26 de maio de 1930,
na guerra de 30, em Itabaiana, na minha Paraíba, e falecido em dezembro de 2006, em João Pessoa, também na
Paraíba, Sivuca, como passou a ser chamado e internacionalmente conhecido, contribuiu de maneira decisiva para
o enriquecimento da música regional e popular brasileira
e para a divulgação da sanfona mundo afora.
Por isso, Senador Mão Santa, eu quero primeiro
agradecer aos meus pares, Senadoras e Senadores,
que votaram essa matéria por unanimidade. Na realidade, estamos resgatando uma das coisas mais belas que o sertanejo e o nordestino conhecem. E devo
dizer, para que V. Exª tenha uma idéia, que na minha
Paraíba, Senador Tião Viana, nós temos a Orquestra
Sinfônica da Paraíba e temos a Sanfônica – Orquestra
Sanfônica da Paraíba. É uma orquestra formada por
dezenas de sanfoneiros tocando a mesma música no
mesmo tom, algo que impressiona a quem não teve
oportunidade de conhecer. A nossa TV Senado já teve
a oportunidade de transmitir algo nesse sentido.
Por isso é que faço esta homenagem ao sanfoneiro de todo o Brasil, principalmente neste momento
em que nós, os nordestinos, estamos iniciando, agora
no mês de junho, as festas juninas, que vão começar

450

16760

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

em junho e só vão terminar lá para o começo de agosto, porque nós temos as festas juninas e as festas de
Santana.
Por isso, deixo essa homenagem e tenho certeza
de que cumpro com a minha obrigação de reconhecer
esses homens e essas mulheres que fazem a alegria
e espalham a nossa cultura pelo País afora.

MAIO 2009

Maio de 2009

Muito obrigado a V. Exª pela tolerância.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EFRAIM MORAIS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com os nossos cumprimentos, V. Exª será atendido.
Dona Cleuza Pires merece todas as homenagens. E,
como dizia o Padre Antonio Vieira, o bem nunca vem
só, mas acompanhado de outro bem. V. Exª trouxe uma
crônica de Abelardo Jurema Filho, que é ﬁlho de um
dos maiores vultos da política do Brasil. Abelardo Jurema foi Ministro da Justiça deste País. Ele foi cassado,
exilado e, com muita dignidade, lá em Lima, no Peru,
ganhou a vida vendendo charutos da Bahia. Isso mostra
os espinhos de uma ditadura. E o seu ﬁlho brinda-nos
com uma homenagem a Dona Cleuza Pires.
Queremos, com muita honra, anunciar a presença, em nossa galeria de honra, de Vereadores e dos
Presidentes de Câmaras do meu Piauí, como o José
Filho, de Floriano, e alguns do Ceará, Vicente Alexandre, Rosivan Leite, Jairo Junior. Eles são Presidentes
de Câmaras e vêm ao Senado clamar por melhorias
para os seus povos, principalmente quando os Estados do Ceará e do Piauí sofrem as calamidades das
enchentes.
Convidamos para usar da palavra, por permuta
com o Senador João Pedro, a Senadora Ideli Salvatti,
que representa o Partido dos Trabalhadores de Santa
Catarina.
Eu quero pedir a sensibilidade de V. Exª, que conquistou os brasileiros e o Presidente da República, que
fez uma medida provisória para atender as calamidades
de Santa Catarina. Que a empolgação e o sentimento
de solidariedade de todo o Brasil ao povo de Santa Catarina sejam dados também ao nosso Piauí, ao Ceará
e ao Maranhão, que sofrem com as enchentes!
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar a Senadora Fátima e todos os Senadores que se fazem presentes aqui já na
abertura dos trabalhos desta terça-feira, no plenário
do Senado.
Eu não tenho a menor dúvida de que o Presidente
Lula – e ele, inclusive, teve a oportunidade de visitar
as regiões afetadas por mais uma das calamidades
que vêm assolando o nosso País, de norte a sul, de
leste a oeste –, nos próximos, emitirá mais uma medida provisória para poder fazer frente, fazer o socorro
a mais de um milhão de pessoas. Nós já temos mais
de um milhão de pessoas afetadas pelas enchentes
no Norte e no Nordeste do País.
Com certeza, amanhã, a partir das 18 horas e
30 minutos, aqui, no plenário do Senado da República, teremos a oportunidade de reﬂetir, de forma muito
clara e responsável, a respeito dessas situações que
têm provocado tanto sofrimento ao povo brasileiro. Nós
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temos um patrimônio ambiental no Brasil que é reconhecido como de importância para o mundo todo, que é
a Amazônia. E vamos estar, a partir das 18 horas e 30
minutos, aqui neste plenário, conforme o combinado,
acertado e solicitado ao Presidente do Senado, Senador José Sarney, realizando uma vigília, uma atividade
de debates, de apresentação de estudos, de dados,
de informações, de angústias, diria até, a respeito da
preservação da Amazônia.
A iniciativa é fruto de uma atividade da Comissão
Mista de Mudanças Climáticas, que recebeu a atriz
Christiane Torloni, há poucos dias. Ela, juntamente com
Juca de Oliveira, Victor Fasano, Marcos Palmeira e tantos outros artistas brasileiros, tiveram a oportunidade,
durante as gravações da minissérie “Amazônia – de
Galvez a Chico Mendes”, de vivenciar a destruição e a
situação extremamente grave que a Amazônia vive com
o passar do tempo, o seu desmatamento, as queimadas, a perda da biodiversidade e de tantos espécimes
importantíssimos que aquele bioma contém.
Esses artistas desencadearam um movimento
chamado “Amazônia para Sempre”. Desse movimento,
foram coletados aproximadamente um milhão e duzentas mil assinaturas de cidadãs e cidadãos brasileiros,
em todos os cantos do País, que estão com esta preocupação de preservação da Amazônia.
Na visita que a Christiane Torloni fez à Comissão
Mista de Mudanças Climáticas, surgiu a ideia, cuja
importância debatemos, de realizarmos um evento
de repercussão nacional, um evento que pudesse ser
desenvolvido aqui pelo Congresso Nacional, no Senado da República. Fomos ao Presidente Sarney, toda
a Comissão Mista de Mudanças Climáticas e mais a
Christiane Torloni, e conseguimos o apoio, o aval. E estamos organizando esse evento para amanhã, a partir
das 18 horas e 30 minutos, aqui no Plenário.
Temos aqui entre nós diversos Senadores que
pertencem à Amazônia, como o Senador Tião Viana,
o Senador Valdir Raupp, a Senadora Fátima Cleide, o
Senador Expedito Júnior, e há uma mobilização muito
grande para esse evento.
O evento vai se desenrolar da seguinte maneira:
faremos a abertura oﬁcial em nome das Comissões que
estão organizando o evento – a Comissão Mista de
Mudanças Climáticas; a Comissão de Meio Ambiente,
tanto do Senado quanto da Câmara; a Comissão de
Direitos Humanos do Senado; a Frente pela Amazônia
da Câmara – e, nesse momento, haverá a entrega do
abaixo-assinado, de mais de um milhão e duzentas mil
assinaturas, que adentrará o plenário do Senado e será
entregue de forma oﬁcial. E, ao encerrar a abertura,
abriremos três painéis de debates.
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Nesses painéis de debates, as entidades que
estão sendo convidadas, os artistas e Parlamentares
poderão se revezar nas informações e no discussão de
três temas. O primeiro é “Ameaças sobre a Amazônia”,
o que há de real, de concreto que efetivamente vem
ameaçando esse importante patrimônio ambiental de
toda a humanidade. O segundo é “Importância Estratégica da Conservação da Amazônia”, por que precisamos conservá-la, quais as consequências da sua não
conservação. E, por último, “Avanços na Governança
Pública e Iniciativas Sustentáveis para a Amazônia”.
Não tenho a menor dúvida de que desse debate,
dessa vigília, desse trabalho, que deverá se prolongar – não tenho a menor dúvida – noite adentro, com
início às 18 horas 30 minutos, sairemos com muitos
compromissos, com muitas decisões.
E gostaria, já neste momento, de ouvir um de
nossos principais Senadores da Amazônia, o Senador
Tião Viana, do Acre.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Cara Senadora Ideli, estou ouvindo atentamente o pronunciamento
de V. Exª. Acho que o Brasil inteiro está despertando
interesse para o dia de amanhã. Nós teremos um encontro entre sociedade e Parlamento para aﬁrmar uma
agenda positiva cujo tema é a Amazônia. E V. Exª,
que foi, juntamente com seu Estado, vítima recente
de uma tragédia do desequilíbrio climático, aquela situação toda, dramática, no Estado de Santa Catarina,
conduz muito bem a Comissão de Meio Ambiente e
coloca na agenda da Comissão um encontro entre sociedade, Parlamento e Governo. Esse será um grande
exemplo, porque o Governo é muito pequeno para dar
conta das suas responsabilidades, dos seus desaﬁos.
E, se não houver a participação efetiva da sociedade,
não alcançaremos o que queremos. E o debate sobre
a Amazônia é muito forte, porque estamos falando do
maior reservatório de água doce do Planeta, estamos
falando da maior biodiversidade do Planeta, da maior
reserva mineral do Planeta, da maior ﬂoresta tropical
do Planeta, e aí vai. Então, acho que não é pouca coisa. E quando vem Christiane Torloni, Victor Fasano,
Juca de Oliveira, setores do movimento indígena, dos
povos da ﬂoresta, estamos dando uma vida, um ar de
alegria e de esperança ao Parlamento brasileiro. Quero
só cumprimentar V. Exª e desejar todo êxito amanhã,
quando eu e, seguramente, meus ﬁlhos, minha família,
estaremos acompanhando essa vigília amanhã.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senador Tião Viana. Espero que, a partir de
amanhã, tenhamos também a maior Bancada de Parlamentares do Planeta em defesa da Amazônia.
Ouço, com muito prazer, o Senador Valdir Raupp.
Logo em seguida, a Senadora Fátima Cleide.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senadora Ideli, V. Exª que tão bem preside a Comissão
de Mudanças Climáticas, Comissão que chegou tarde,
mas – como diz o ditado, “antes tarde do que nunca”
– chegou ainda em boa hora, estou convencido de
que não precisamos mais derrubar – não vou dizer
derrubar uma árvore, porque os planos de manejo e
o extrativismo devem continuar – um hectare de terra
com corte raso. Não precisamos mais. A população da
Amazônia estará com a consciência formada de que
não precisamos queimar, de que não precisamos mais
derrubar. Vamos tornar as nossas ﬂorestas em ativos
econômicos. Acho que poderemos, talvez, ganhar mais
dinheiro e produzir mais com a ﬂoresta em pé do que
derrubada. Hoje, em nove Estados da Amazônia Legal,
temos apenas 17% da ﬂoresta derrubada, desmatada, e 83% ainda de ﬂoresta. Se pararmos agora, será
um ganho para o Brasil, um ganho para o mundo, um
ganho para a humanidade, para o povo da Amazônia,
para o povo do Brasil e do mundo inteiro. Se pararmos
agora, estaremos contribuindo para o equilíbrio, pelo
menos em parte, ambiental do mundo. Então, amanhã, será um grande dia. V. Exª está de parabéns por
estar coordenando, incentivando esse debate no dia
de amanhã. Parabéns.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senador Valdir Raupp.
Passo a palavra à Senadora Fátima Cleide.
A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senadora
Ideli, a exemplo do que disseram os Senadores Valdir
Raupp e Tião Viana, também gostaria de parabenizála pela atuação à frente da Comissão de Mudanças
Climáticas e pela proposição de fazer essa importante
vigília em defesa da Amazônia. Eu já vi a proposição da
dinâmica dos trabalhos e gostei muito, até porque não
será um momento apenas em que “ongueiros”, como
falam alguns que de certa forma desprezam essa tão
importante instituição...
(Interrupção do som.)
A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – ...mas
será também, Sr. Presidente, um momento muito importante de aﬁrmação da solidariedade da sociedade
civil, que já se posicionou a respeito. Pesquisa recente da Folha de S.Paulo demonstra que 95% da população brasileira não concorda com a continuidade da
destruição da Amazônia; isto é, quer ver a Amazônia
preservada. E nós amazônidas entendemos hoje que
há diversas formas de fazer essa preservação, preservando as pessoas que lá estão, dando oportunidade
de crescimento para todos. Porque, da forma como a
Amazônia foi colonizada, Senadora Ideli, infelizmente,
a síntese da equação de hoje é muito desmatamento,
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muita depredação e pouco rendimento para aqueles
que ali estão e que já estavam antes do processo de
colonização inclusive. Então, esse momento será importantíssimo para aﬁrmar a solidariedade e também para
reaﬁrmar uma outra forma de produzir na Amazônia. E
para isso a dinâmica da vigília contempla, num último
momento, a demonstração de práticas sustentáveis
que já estão acontecendo hoje. Senadora Ideli, mais
uma vez, meus parabéns, e conte conosco. Estaremos
juntas até o ﬁnal da vigília.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço à Senadora Fátima e a todos os Parlamentares
que contribuíram com este meu pronunciamento.
Não tenho a menor dúvida, a vigília amanhã servirá não apenas para tratarmos do assunto, colocarmos
o assunto na pauta com a relevância e a importância
que a preservação da Amazônia merece de todos nós,
mas será também um grande momento inclusive de
incentivo à campanha de solidariedade, Senador Mão
Santa, que preside a sessão.
Amanhã, ao longo de toda a vigília, estaremos,...
(Interrupção do som.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...mais
uma vez, solicitando apoio do povo brasileiro que, no
caso da catástrofe, da tragédia de Santa Catarina, tão
gentilmente, de forma tão solidária, se colocou à disposição, com as contribuições, com as doações, para
minimizar o sofrimento. E sairemos da vigília, não tenho dúvida, com propostas muito concretas das tarefas que temos a realizar aqui no Congresso Nacional.
Por que há uma série de projetos importantíssimos,
projetos que inclusive vêm ao encontro da linha que o
Senador Valdir Raupp colocou. É preciso dar sustentabilidade econômica; ou seja, a preservação tem que
ser devidamente remunerada. É a maior concentração
de crédito de carbono do Planeta, e isso precisa ser
remunerado de forma adequada. Portanto, o Imposto
de Renda Verde, o Fundo de Preservação da Amazônia, tudo isso precisa ser aprovado. E não tenho dúvida
de que o faremos, a partir da vigília.
E gostaria, se V. Exª me permite, Sr. Presidente, de ler alguns trechos, porque estamos recebendo
muito material. E recebi um texto maravilhoso, de duas
professoras, cientistas, pesquisadoras do meu Estado,
que são Lúcia Sevegnani e Beate Frank, cujo título, Senadora Fátima Cleide, é muito forte: “Interdependência
ou morte”. Está na hora de lançarmos esse brado da
interdependência ou morte.
A interdependência entre vastas ﬂorestas e clima não é facilmente percebida, mas
ela existe e vem sendo comprovada pela Ci-
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ência. Agora essa interdependência precisa
ser considerada na formulação de uma política de sustentabilidade para o país. Se assim
não for feito, o colapso socioeconômico será
uma conseqüência inevitável. A possibilidade
de desenvolvimento brasileiro nas próximas
décadas, portanto, depende da opção política “interdependência ou morte”. Não optar
pela consideração da importância da ﬂoresta como nó central da teia da vida equivale
a optar pela morte, não apenas no sentido
metafórico. [...]
[...] Descobertas recentes mostram que
ﬂorestas extensas, por gerar áreas de baixa
pressão atmosférica, têm a capacidade de
atrair umidade acumulada sobre os oceanos,
fazendo-as mover-se para o interior dos continentes. Por isso, a primeira interdependência da ﬂoresta amazônica com o clima é que
ela, a ﬂoresta, é responsável por atrair grande quantidade de umidade para o continente
sul-americano.
[...] ...a ﬂoresta amazônica funciona como
uma bomba – uma bomba biótica de umidade
atmosférica – que leva água do solo para a atmosfera, do oceano em direção ao oeste, até
a cordilheira dos Andes. No interior dos continentes, em ambientes distantes da costa, a
tendência é que o clima apresente alternância
de estação chuvosa e estação seca, e a ﬂoresta tem um papel importante na interiorização
da umidade que promove a estação chuvosa.
Em síntese, a segunda interdependência entre
a ﬂoresta amazônica e o clima é que a chuva sobre a ﬂoresta amazônica é resultado da
existência da própria ﬂoresta.
[...] ...a interdependência entre a Amazônia e a distribuição de chuvas [não para por aí].
As nuvens formadas na Amazônia podem ser
deslocadas por longas distâncias, em função
das correntes atmosféricas, provocando abundantes precipitações sobre o Centro-Oeste,
o Sudeste e o Sul, viabilizando a produção
agrícola em extensas áreas nessas regiões do
Brasil. Portanto, a alta disponibilidade hídrica
no Brasil, em grande parte, é fruto das nuvens
produzidas e transportadas a partir da ﬂoresta
amazônica. A umidade trazida pelas massas
de ar tropical continental (oriundas da Amazônia) viabiliza, neste caso, o desenvolvimento
social e econômico nas regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul.
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Portanto, a bancada da Defesa da Amazônia
tem de ser a bancada de todo o Congresso Nacional,
tem de ser a bancada de todo o Brasil. E baseio-me
exatamente nesse texto das nossas queridas Professoras Lúcia Sevegnani e Beate Frank para fazer, mais
uma vez, um convite a todos – inclusive a nós, do Sul
do Brasil, que estamos sofrendo uma forte estiagem.
Praticamente metade dos Municípios de Santa Catarina estão com decreto de situação de emergência por
causa da estiagem. É a sétima estiagem nos últimos
dez anos. Ou seja, durante a última década, tivemos
estiagem em sete anos. Isso tudo tem de ter alguma
razão. Não podemos diminuir a proteção da mata ciliar, como alguns acreditam, apresentar propostas de
construir cisternas para minimizar a falta da chuva na
hora da emergência e da necessidade. Agora, se não
preservarmos as cisternas naturais que o Criador, que
Deus nos deu, que é a Amazônia, que são os nossos
rios, que é o nosso solo, vamos amargar, não tenho a
menor dúvida, grandes desastres, grandes consequências. Por isso é que a vigília de amanhã, de preservação da Amazônia, é tão importante.
Muito obrigada.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, Senador Osmar Dias, Líder do PDT do
Estado do Paraná.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) –
Solicito, Presidente Mão Santa, a minha inscrição para
falar pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Secretária, Drª Cláudia Lyra, já está fazendo a
inscrição.
Amanhã, com certeza, é a vigília, que, sem dúvida nenhuma, será liderada pelo Acre. Nós sabemos
da grandeza dos outros Estados, Amazônia, Roraima e
Amapá, mas a bravura do povo acreano deverá liderar,
a bravura. Foi o único Estado que foi uma República:
de Galvez – depois, Plácido de Castro, com o auxílio
de nós, sertanejos nordestinos.
Convidamos para usar da palavra... Estamos
alternando: agora, como Líder, e está devidamente
documentado aqui, o Líder do PR, Expedito Júnior.
Expedito Júnior representa o PR em Rondônia.
Eu pediria sua permissão, porque está aqui, ele
que é um líder municipalista, representando a Câmara
Municipal de Nova Ubiratã, Hálacy Amorim. Ele é VicePresidente da UCCMAT, associação de vereadores
de Mato Grosso, extraordinária associação que quer
transformar cada câmara municipal numa catedral da
democracia.
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Anuncio também os Vereadores, atraídos pelo
clamor de sua gente, os cearenses Chico Mendes,
Ivo Júnior e Juarez Garcia. Eles são Vereadores de
Baturité, Ceará.
Quero dizer a V. Exª que, lá no congresso feito
pela UCCMAT em Mato Grosso, vários vereadores de
Rondônia se apresentaram a mim, encantados com
a liderança que V. Exª exerce naquele Estado – digo,
no Brasil.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Mão
Santa, V. Exª é um líder no nosso Estado, V. Exª sabe
disso. Tenho percorrido os quatro cantos de Rondônia e sempre trago informações do meu Estado. Por
onde passo, nos locais que visito, a população manda lembranças, transmite abraços, pede que fale com
o Senador Mão Santa. V. Exª, realmente, é um líder
no Piauí e no resto do País, como na minha querida
Rondônia.
Senador Mão Santa, nobres Senadores e Senadoras, mais uma vez, faço uso da tribuna para divulgar
as coisas boas que estão acontecendo no Estado de
Rondônia.
Ontem, participei de uma solenidade, com o Governador Ivo Cassol e com a maioria dos Deputados
Estaduais da Assembléia Legislativa, capitaneada
pelo Presidente daquela Casa, Deputado Neodi Carlos, e com representantes do Ministério Público e do
Tribunal de Justiça, com Deputados Federais e com a
população, que estava presente, uma solenidade de
lançamento de mais um programa de governo, um programa arrojado do Governador Ivo Cassol. Enquanto
muitos dos Estados brasileiros hoje estão falando de
diﬁculdade ﬁnanceira, inclusive para conseguir pagar
os seus servidores, graças a Deus, no meu Estado,
Rondônia, estamos falando de investimento, Senador
Mão Santa, além, é lógico, do compromisso do Governador Ivo Cassol, desde o primeiro dia em que assumiu o Governo do Estado de Rondônia, de ter como
prioridade os servidores públicos do Estado.
Senador Mão Santa, presenciei ontem, e gostaria
de mostrar aqui pela TV Senado, o pacote de obras,
ousado mais uma vez, ano a ano, que o Governador
Ivo Cassol, de Rondônia, lança para a população do
seu Estado, para melhorar a qualidade de vida da
população. Foram mais de R$1,164 bilhão, Senador
Mão Santa, dos quais R$734.588.571,00 são recursos
oriundos do caixa do Estado, ou seja, recursos próprios; R$354.637.359,00 são recursos conveniados do
Governo Federal, principalmente programas e projetos
do PAC para o Estado de Rondônia; R$75 milhões são
recursos oriundos da compensação do Complexo do
Madeira, das Usinas de Jirau e de Santo Antônio.
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Mas, Sr. Presidente, gostaria, Senador Mão Santa, principalmente V. Exª, que tem acompanhado, que
clama pelo Piauí, que clama por obras para a retomada
do crescimento do seu Piauí, eu não poderia deixar
passar em branco, Sr. Presidente, e falar aqui sobre
esse pacote de obras.
Só em pavimentação asfáltica, só obras de pavimentação asfáltica: asfaltamento de 401 quilômetros
de novas rodovias; recuperação em asfalto usinado de
outros 249 quilômetros; construção da ponte do anel
viário em Ji-Paraná; ordens de serviço e confecção de
projetos executivos. Ao todo serão 21 rodovias, Senador Mão Santa, com obras e planejamento no valor
de R$376 milhões.
Obras de infraestrutura para o abastecimento
de água tratada em 100% de Porto Velho... Sabe o
que é isso, Senador Mão Santa, chegar e dizer que
está fazendo 100% de água tratada na capital, Município em que V. Exª. recebeu uma condecoração, foi
homenageado pela população do Município de Porto
Velho? Além do Município de Porto Velho, o Município
de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, com a construção de
tubulação, torres elevatórias e reservatórios. Infraestrutura de esgoto também no Município de Porto Velho.
Total dos recursos do PAC: R$305 milhões. Total dos
recursos do Estado, recursos próprios: R$150 milhões.
Valor da obra: R$455 milhões.
Ampliação e reformas do Hospital de Base de
Porto Velho, com a construção de setores de oncologia, quimioterapia. Enﬁm, Sr. Presidente, um montante
de R$31 milhões na recuperação, ampliação e reforma
do Hospital de Base de Porto Velho.
Conclusão do Hospital Regional de Cacoal, com
156 leitos, 22 leitos de UTI, que é a maior deﬁciência
nossa, principalmente no interior do Estado de Rondônia hoje. Com certeza, essas UTIs, Sr. Presidente – V.
Exª, que é médico –, sabe quantas vidas haveremos
de salvar no interior do Estado de Rondônia. O valor da
obra, Sr. Presidente: em torno de R$30 milhões.
Compra de equipamentos diversos, móveis e
estáticos, para auxílio na ação da política estadual de
acompanhamento e monitoramento do meio ambiente.
Veículos de serviço, combate a incêndio, auto-bombastanque e equipamentos de segurança, salvamento e
combate a incêndio. Valor de R$13,250 milhões, de
recursos próprios.
Convênios entre o Estado e os 52 Municípios do
Estado de Rondônia, Senador Mão Santa, independentemente da cor partidária.
O Governador Ivo Cassol tem priorizado as administrações municipais, ele tem sido parceiro, tem
ajudado, independentemente se o prefeito é do PT,
se o prefeito é do PMDB, se o prefeito é do PSDB. Ele
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não olha a cor partidária, porque tem compromisso
e responsabilidade com a população do Estado de
Rondônia.
Foram assinados convênios no valor de R$53 milhões com 52 Municípios do Estado de Rondônia.
Aquisição de 103 máquinas dos mais diversos
tipos, entre pás-carregadeiras, motoniveladoras, caminhões-pipa, retroescavadeiras, caminhões prancha, tratores agrícolas, entre outros, para atender ao
pequeno produtor rural. Rondônia é onde funciona a
agricultura familiar, é uma grande reforma agrária que
deu certo, Senador Mão Santa. E deu certo pela força
do povo, porque não houve ali incentivo do Governo.
Foram as populações do seu Piauí, do Nordeste, do
Sul, de todos os rincões que acreditaram que ali estava nascendo o novo desenvolvimento, que ali estava
nascendo um novo Estado e acreditaram no Estado de
Rondônia. Só aí, Sr. Presidente, são recursos próprios
no valor de R$55 milhões.
A aquisição de mais nove motoniveladoras e mais
51 tratores de pneu para desenvolver, aquecer e melhorar ainda mais a agricultura do nosso Estado. São
R$10 milhões, convênio, inclusive, de emenda nossa,
que eu levei para o Estado de Rondônia.
Aquisição de mais de vinte veículos Gol e dez
picapes traçadas para a Polícia Civil, R$1,6 milhão.
Enﬁm, Sr. Presidente, a importância dessas obras
para o nosso Estado, eu tenho destacado sempre aqui,
na tribuna do Senado. São mais de R$1 bilhão em investimentos que o Governador Ivo Cassol faz em um
momento de crise. Em um momento em que todos os
Estados brasileiros estão preocupados com o tamanho da crise, Rondônia está investindo para que nós
possamos, além de aquecer a nossa economia, além
de melhorar a questão da geração de emprego e de
renda, resgatar o compromisso do Governo do Estado
de Rondônia para com aquela nossa população.
Mas, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de
destacar aqui, ainda, e fazer um agradecimento especial ao Poder Legislativo do meu Estado, à Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia. Por esses dez,
quinze dias, destaquei aqui a importância da harmonia
que há hoje no Estado de Rondônia entre os Poderes,
principalmente o Poder Legislativo e o Poder Executivo.
Se hoje é possível o Governador fazer o lançamento
desse pacote ousado de obras no meu Estado, é graças ao apoio e à determinação também do Poder Legislativo. Se, no passado, era uma vergonha; hoje, eu
tenho que reconhecer que o Poder Legislativo do meu
Estado está dando um exemplo, Sr. Presidente, porque
é o primeiro do Brasil que vejo devolver dinheiro aos
cofres públicos. Foram mais de R$60 milhões devolvidos do orçamento da Assembléia Legislativa para que
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o Governador pudesse investir em obras, como está
fazendo, no Estado de Rondônia.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de fazer aqui um apelo, mais uma vez, ao Ministro
Minc. Vi uma declaração do Ministro Minc de que ele
já tomou a decisão da retirada de mais de cinco mil famílias do assentamento ou da reserva do Bom Futuro,
principalmente de Rio Pardo e do Marco Azul.
Sr. Presidente, não é justo. V. Exª sabe, Senador
Mão Santa, o quanto nós brigamos aqui, desta tribuna,
para que nós tivéssemos o complexo do Madeira sendo construído no nosso Estado, para que nós pudéssemos gerar energia conﬁável para Rondônia e para
o resto do País, porque nós vamos emprestar energia
para São Paulo, nós vamos emprestar energia para o
Rio de Janeiro, nós vamos emprestar energia para o
resto do País. E não é justo, Senador Mão Santa, não
termos um tratamento isonômico. A questão da construção das usinas pode invadir um parque estadual,
pode invadir a nossa ﬂoresta sem que nada aconteça.
Hoje, estão o Governador Ivo Cassol, o Ministério Público estadual, o Ministério Público Federal, todos preocupados com essa questão de uma invasão de uma
reserva estadual na construção das usinas. Mas não
é dado o mesmo tratamento, Sr. Presidente, à questão
dessas cinco mil famílias, ou mais de cinco mil famílias.
Há quinze anos, o Governo foi omisso e permitiu que
essas famílias entrassem na reserva de Bom Futuro,
e, hoje, o Ministro Carlos Minc acha que, com uma
canetada, vai tirar todo mundo dessa área.
Não é assim! Nós temos que tomar uma decisão
articulada. Nós temos que conversar, que dialogar, assim como fez o Governador Ivo Cassol quando veio
aqui, na semana passada, e propôs ao Presidente
Lula uma compensação ambiental. O Estado está fornecendo, o Estado está dando à União a possibilidade
de manter aqueles pequenos produtores na região de
Bom Futuro, e o Estado está cedendo à União uma
outra área para que seja feita a compensação dessa
reserva.
Então, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de
subir a esta tribuna e pedir bom senso ao Ministro Carlos Minc. Que ele respeite os políticos, que ele respeite
a população do Estado de Rondônia, Estado esse que
ele conheceu simplesmente para ir lá tirar fotograﬁa
em cima de um caminhão de tora! Ele não conhece
Rondônia, assim como não conhece o resto do País.
Só conhece o Rio de Janeiro.
Eu faço este apelo ao Ministro Minc: que respeite, que dê um tratamento isonômico à população do
Estado de Rondônia, que dê um tratamento isonômico ao meu Estado, Estado este, Sr. Presidente, que é
credor de várias dívidas do Governo Federal, como a
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questão da transposição. Estão aqui os representantes de Roraima, Senador Mozarildo, que já tiveram a
transposição aprovada lá no seu Estado. Está aqui o
Presidente Sarney, que representa o Amapá. É a lei que
determina que, no caso dos ex-Territórios, num prazo
de 10 anos a União é obrigada a ajudar na questão
dos servidores públicos de nossos Estados. Há a questão do Beron, e V. Exª, Senador Mão Santa, ajudou na
aprovação, nesta Casa, da Resolução nº 34, que não
é cumprida. O Governo está pouco se lixando para a
decisão que tomamos aqui no Senado.
Então, Senador Mão Santa, não poderia deixar
de registrar a minha indignação. Com a permissão de
V. Exª, que é um homem democrático, concedo um
aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Expedito, ouvi a caminho daqui o pronunciamento de V. Exª e, ao aqui chegar, a parte ﬁnal. Conheço
essa história, nós, dos ex-Territórios, padecemos desta
conduta que o Governo Federal adota com todos os
Estados, mas, com aqueles que eram ex-Territórios,
a situação é pior: parece que não aceita o fato de que
nós não somos mais território federal e quer agir com
relação aos funcionários públicos, com relação às terras, com relação a repasses. Por exemplo, está hoje
aqui uma PEC – uma PEC não, uma MP, porque PEC
o Governo nunca manda –, uma medida provisória
que aﬁrma estar transferindo as terras da União para
o Estado de Roraima. É uma mentira. A Constituição
Federal, no art. 14 das Disposições Transitórias, estabelece que Roraima e Amapá – Rondônia já havia sido
transformada em Estado antes –, transformados de território em Estado, tinham os seus limites geográﬁcos
compreendidos dentro dos limites dos ex-Territórios.
Portanto, as terras já eram dos novos Estados, mas,
até hoje, o Governo Federal ﬁca fazendo essa pinimba. Nesse caso, está fazendo essa gracinha de dizer
que está transferindo as terras, inclusive com cláusulas
terríveis, para tentar reeleger o seu Líder do Governo
lá em Roraima.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Senador Mozarildo, gostaria de agradecer a V. Exª.
Para ﬁnalizar, Senador Mão Santa, sei que nós
vamos fazer a vigília aqui, amanhã, como um alerta da
Amazônia. Eu estarei presente, vou estar defendendo a
região também. E disse, há pouco, que todo alerta que
se faz sobre a Amazônia é uma questão interessante
e importante. Mas nunca poderemos perder de vista
que 25 milhões de brasileiros vivem nessa região e de
lá tiram o seu sustento. Nós precisamos ter programas
e projetos sociais...
(Interrupção do som.)
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Para ﬁnalizar, Senador Mão Santa.
Nós precisamos ter programas e projetos sociais
para que possamos sustentar as nossas famílias da
mesma maneira que sustentam aqueles que já desmataram tudo em São Paulo, desmataram tudo nos seus
Estados e querem transformar, hoje, a nossa Região
Amazônica – eu até vou usar aqui uma frase – em lixeiro do mundo. Nós topamos e aceitamos isso, mas
queremos que paguem por isso. Nós queremos que,
principalmente os países desenvolvidos, nos ajudem a
preservar a Amazônia. Para dar palpite aqui, tem que
ter a compensação ﬁnanceira.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a benevolência
por permitir que eu falasse um pouco além do meu
tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos e aplausos ao Governador
do seu Estado. Eu lembro Tiago, que disse que fé sem
obra já nasce morta, a fé deve ser com obras. Mas a
maior obra só Antoine Exupéry traduziu: o essencial
é invisível aos olhos. Quem vê bem vê coração. Foi a
moralização do Poder Legislativo.
Convidamos para usar da palavra Marisa Serrano,
por cessão do Senador Wellington Salgado.
Marisa Serrano representa o Estado do Mato
Grosso do Sul, é uma bela tucana e uma professora extraordinária. Há dois dias, eu relembrava o pronunciamento que S. Exª fez sobre cultura. Deus fez a
natureza, o Amazonas; o homem, a cultura. E S. Exª
traduziu as preocupações que temos no Brasil, um
País, como aﬁrmou, em que 90% das cidades não
têm uma livraria.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mão Santa. É sempre bom ver V.
Exª relembrar um pouco a cultura brasileira e pensar
no seu fortalecimento.
Mas hoje queria falar um pouquinho na violência que volta a assolar o País. Ela deve vir na esteira
da crise ﬁnanceira que o mundo todo acompanha e à
qual o nosso País também não está imune. Por isso,
nós temos o desemprego, as desigualdades, a falta de
rumo no controle das políticas publicas. Tudo isso ajuda
a agravar ainda mais a violência neste País.
Quero levantar alguns casos que me preocuparam. Primeiro, na última sexta-feira, dia 8, o Jornal de
Brasília informou que dois assaltantes burlaram o esquema de segurança de um QG do Exército, no Setor
Militar Urbano de Brasília e, em meia hora, renderam
um general, imobilizaram um gerente da agência ban-
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cária que ﬁca no local, retiraram o dinheiro do cofre e
saíram tranquilamente.
Quero colocar, Senador Mão Santa, que, na minha
cidade, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do
Sul, na terça-feira passada, o prefeito do PMDB, Nelsinho Trad, estava em casa sozinho, com segurança
na porta e, mesmo assim, seis bandidos entraram,
sem nenhum tipo de disfarce, sem capuz, sem nada,
invadiram a casa, renderam o prefeito, amordaçaramno, humilharam-no, roubaram o que queriam e saíram
como se nada pudesse acontecer com eles, como se
a impunidade fosse a meta deles.
Em Sergipe, a sala do departamento de rádio
da Secretaria de Segurança Pública foi arrombada na
madrugada do dia 6 de maio. Os bandidos levaram
vários rádios transmissores e outros equipamentos
eletrônicos. O que chama atenção é que o roubo aconteceu a poucos metros do gabinete do secretário de
segurança do Estado.
E todos acompanharam que, em São Paulo, mais
de 15 bandidos invadiram uma residência para roubar
quadros valiosos. Acharam que eram amadores, porque
cortaram as telas, mas, depois, perceberam que eram
altamente especializados pois sabiam que as molduras dos quadros tinham chip. Assim, eles cortaram as
telas para não serem identiﬁcados.
Todos esses casos que contei, que ocorreram
de Norte a Sul do País, representam a audácia desses bandidos.
Tenho certeza de que todos os que estão me
vendo ou ouvindo têm pelo menos um caso de violência de que foram vítimas, ou de alguém da família
que foi vítima, ou já ouviu falar de algum caso nesses
últimos tempos.
A gente ﬁca imaginando o que leva uma pessoa
a se tornar uma criminosa. Ninguém vai dizer que a
criminalidade está no DNA das pessoas. Não está. É
claro e evidente que a gente sabe dos casos de psicopatia. Mas se tornar criminoso neste País decorre
da desigualdade social, da falta de políticas públicas
audaciosas, da falta de uma educação de base, da falta
de valores da família. Temos de voltar a ter, Senador
Mão Santa, uma outra vida, em que as pessoas coloquem o sentimento de pertencimento na sociedade e
digam: esta é a minha casa, esta é a minha vida, este
é o meu mundo, e eu tenho que ajudar a construir um
mundo melhor. E esse sentimento de pertencimento é
que está faltando na nossa sociedade também.
As crianças hoje vão para a rua pedir alguma
coisa, pedir uma ajuda e, passando o tempo, com o
convívio com outros maiores ou com aqueles que não
têm uma formação boa, tornam-se pivetes e vão ar-
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rolando no mundo do crime; E daí é difícil uma volta.
Muito difícil.
Então, eu queria aqui fazer esta colocação: vivemos uma crise de identidade, com essa quantidade de
jovens que não têm rumo e não veem o rumo, e nós
não conseguimos dar a esses jovens a garantia de um
futuro melhor, de esperança. Isso nos choca.
Eu queria dizer a todos aqueles que sempre
mandam e-mails, que sempre se correspondem conosco, que, sobre essa falta de perspectiva no futuro,
nós estamos buscando oferecer ao nosso jovem uma
forma melhor de garantir esse futuro. Eu acho que é
nisso que temos de cerrar ﬁleiras.
Acredito que todos nós aqui no Senado, através
dos debates que fazemos nas nossas Comissões,
discutindo questões essenciais para a sociedade, temos procurado esse caminho. Mas toda a sociedade
brasileira precisa achar uma forma de fazer com que
a criminalidade seja residual naquilo que não pudermos atacar.
Alguns me dizem assim: precisamos de mais policiais na rua, faltam muitos policiais. Mas não dá para
termos um policial para cada habitante do País, Senador Mão Santa. É impossível isso. Precisamos mesmo
fazer com que a sociedade saiba que a lei existe para
ser cumprida, que a impunidade não pode grassar no
nosso cotidiano, que as pessoas sintam que os valores
existem e que a família está ali sendo guardiã desses
valores, que as escolas ensinem as nossas crianças
a acreditarem no País, que possamos ter orgulho de
sermos brasileiros e brasileiras.
São com essas formas de fazer que vamos ajudar
a diminuir a violência no País, não será só aumentando
o número de policiais.
E falando nos policiais, na garantia e na necessidade que temos do policiamento ostensivo e preventivo
a curto prazo e, como eu disse, da formação do nosso
povo em médio prazo, hoje, neste plenário, foi prestada uma homenagem aos policiais militares: 200 anos
da criação da Polícia Militar no País. Foi Dom João VI
quem a criou, em 1809.
É um orgulho podermos dizer que conﬁamos nos
nossos policiais militares. Como os policiais de Brasília
hoje deram uma demonstração da sua força, do seu
amor a pátria, tenho certeza de que os policiais militares de cada órgão da Federação, de cada Estado,
estão sentindo orgulho de comemorar amanhã, dia
13 de maio, os seus duzentos anos. É uma instituição
neste País.
No entanto, quando o Banco do Brasil fez duzentos anos foi uma festa, o Banco do Brasil estava em
todas as televisões, todo mundo falando dos duzentos
anos de um banco. Mas nós devemos falar dos duzentos
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anos de homens e mulheres que trabalham com diﬁculdade, com extrema diﬁculdade, para garantir a ordem
neste País e a segurança de todos os brasileiros.
Quero ainda falar que amanhã comemoraremos
mais duas datas importantes. Uma delas é o dia de
Nossa Senhora de Fátima. Todos aqueles que são católicos e que acreditam sabem que temos que pedir,
devido a toda essa violência que estamos vivenciando
no nosso País, muita fraternidade, muita paz, muita
concórdia, a sensação mesmo de irmandade. E isso
Nossa Senhora de Fátima nos traz. Eu, que sou ﬁlha
de português, sei o quanto não só os portugueses,
mas todos os brasileiros têm uma devoção grande por
Nossa Senhora de Fátima.
E queria ainda dizer que há o Dia da Consciência
Negra, comemorado no dia 20 de novembro, mas não
podemos desconsiderar a assinatura da Lei Áurea no
dia 13 de maio, que provocou uma mudança enorme
neste País, deu-nos uma outra visão social e transformou gradativamente a sociedade brasileira. A inclusão
dos negros fez com que este nosso País se tornasse o
que é hoje, uma miscigenação, com o aculturamento
de vários povos. Temos, sim, muito o que fazer ainda,
mas também temos que comemorar aquelas boas notícias que nos chegam.
Mas, Sr. Presidente, quero terminar dizendo a todos que estão nos ouvindo que, além da instabilidade
que estamos vivendo na área de segurança pública no
nosso País, como eu disse há pouco, outras instabilidades preocupam-nos. Além da crise econômica, de
uma epidemia de gripe que preocupa todo o mundo e
também os brasileiros, há enchente do Nordeste.
Estive ontem na Paraíba, conversei com várias
pessoas do interior do Estado. A gente sabe o que
sofre uma comunidade que perde todos seus bens,
sem condições de resgatá-los a curto prazo. A gente vê a cheia no Nordeste, mais de 200 mil pessoas
desabrigadas, mais de 40 mortos; e vê o Sul do País
passando por uma seca incrível. No sul do meu Estado, a agricultura teve perdas incríveis, estamos sofrendo com a seca.
Seca numa região do País, excesso de água
numa outra nos dá a idéia de que o clima endoidou,
não só no Brasil, mas no mundo todo.
É por isso que temos que trabalhar muito, Senadora Fátima Cleide, que faz parte comigo da Comissão de Meio Ambiente, discutir muito a questão
ambiental no País, para que não soframos tanto como
temos sofrido.
É também uma forma de angústia tudo aquilo
que o Congresso Nacional e o Senado Federal têm
passado nesses últimos tempos. Esperamos tudo
aquilo de bom para a sociedade brasileira, mas para
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esta Casa também. E, hoje, vimos o Presidente José
Sarney discutindo mudanças estruturais e administrativas no Senado.
E ﬁco contente, pois é uma forma de mudar hábitos que, durante décadas, se instalaram aqui dentro, de fazer uma limpa, de mudar a face do Senado,
principalmente para que a sociedade brasileira volte a
ter orgulho dos seus políticos, volte a acreditar nesta
Casa, volte a acompanhar os nossos trabalhos, volte
a nos dar força para continuarmos lutando por aquilo
que é importante para a sociedade brasileira em todas as áreas.
Acredito muito na reviravolta que estamos tentando empreender nesta Casa progressivamente. Queremos mudar os hábitos, tornar esta nossa Casa mais
transparente, mais acessível, para que possa resgatar,
como eu disse, sua dignidade, voltar a ser o palco das
grandes discussões nacionais.
Temos de fazer com que a população sinta que
esta é a Casa para a qual ela pode trazer as suas angústias, as suas preocupações, pois encontrará guarida.
Estamos aqui para achar o melhor caminho, discutir com
a sociedade, propor o que for melhor para todos.
Agradeço muitíssimo àqueles que me ouviram e
ao Presidente, por me ter concedido mais tempo para
concluir o meu raciocínio.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com os nossos cumprimentos, convidamos a Senadora Fátima Cleide, pelo critério de alternância, para
fazer uma comunicação inadiável.
Com a paciência de S. Exª, concedo a palavra
pela ordem ao Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar um
lapso. Na hora em que estava fazendo o meu pronunciamento, não percebi a presença do Presidente da
Câmara dos Vereadores do Município de Presidente
Médici, o Vereador Hailton Artiaga de Santiago, acompanhado do Vereador Martinho Metralha, também
do Município de Presidente Médici, e da Vereadora
Ineide Batista, bem como do nosso amigo poeta, que
sempre defendeu os servidores públicos do Estado
de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Aproveitaria também para anunciar a honrosa presença de Gilsinho, do Município de Palmácia, do Maciço de Baturité.
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Concedo a palavra pela ordem ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero falar
duas coisas rápidas. Primeiramente, quero anunciar
a presença honrosa do ex-Ministro da Saúde, Borges
da Silveira, que está aqui do meu lado, este ilustre
paranaense.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Extraordinário Ministro e extraordinário difusor da
educação à distância em nosso País. A Educon foi
uma criação dele.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Exatamente.
A segunda é para fazer a pergunta: qual a minha posição na lista de oradores?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está no meu coração...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – No coração
em primeiro lugar, mas na sequência, para falar, como
estou?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nós estamos alternando. Em seguida, para o Rio
Grande do Norte e o País, estão gritando “Queremos
Garibaldi”, como Getúlio. E, depois, V. Exª. Aguardo ansiosamente, pois é uma oportunidade de aprender.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Está bem.
Obrigado. Mas me guarde o lugar no coração, então.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu já pedi licença à Senadora
Fátima.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aí é de PT para PT.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Isso. Eu já pedi licença
para a minha companheira, querida Fátima Cleide.
Apenas para comunicar o voto de aplauso, que
encaminharemos à Mesa, ao escritor Salim Miguel.
Salim Miguel, com 85 anos, é nascido no Líbano e radicado, desde a infância, em Santa Catarina. É uma
ﬁgura que muito nos dá orgulho e recebeu o prêmio
Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras;
prêmio este que será entregue agora, no próximo dia
23 de julho, na sede da ABL, no Rio de Janeiro.
Então, aqui o nosso voto de aplauso a esse brilhante escritor, que eu considero catarinense, apesar
de ter nascido num outro país, Salim Miguel, de quem
tanto nos orgulhamos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nós aguardamos a formalização para encaminhar à
nossa Secretaria-Geral para o devido cumprimento.
Com a palavra a Senadora Fátima Cleide, do PT
de Rondônia. S. Exª é professora.
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A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Com
muito prazer e com muito orgulho, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nesta tarde, eu gostaria de informar
a esta Casa a realização de dois eventos que tiveram
a organização do nosso mandato, na semana passada, na cidade de Porto Velho, no meu querido Estado
de Rondônia. Um deles foi o seminário para discutir
o desenvolvimento no entorno dos empreendimentos
que estão acontecendo no Rio Madeira: as hidrelétricas
de Jirau e Santo Antônio. Esse evento contou com a
participação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de mais
de 250 pessoas. E não eram quaisquer pessoas, mas
pessoas que ali estavam representando a sociedade
civil do Estado de Rondônia, diversas organizações
não governamentais. O Governo Federal esteve presente por meio do BNDES, do Basa e do Ministério da
Integração Regional. Também tivemos a participação
de diversos empresários, representantes do empresariado local, por meio da Fecomercio e Fiero.
No dia seguinte, Sr. Presidente, sexta-feira, tivemos a oportunidade de realizar uma visita às duas hidrelétricas, Santo Antônio e Jirau, acompanhados, na
oportunidade, por mais de uma centena de Vereadores
e por Presidentes de diversas Câmaras Municipais do
Estado de Rondônia.
Quero aqui também fazer o registro, com muito
prazer, da presença do Vereador Hailton Artiaga de
Santiago, que é Presidente da Câmara de Vereadores
de Presidente Médici, que esteve nos acompanhando,
junto com a nossa querida amiga professora Ineide Batista, também Vereadora em Presidente Médici, e do
Vereador Martinho Rodrigues Primo, que nos honram,
neste momento, com suas presenças, na tribuna de
honra desta Casa. Quero também registrar a presença
do professor Ribamar, diretor da Escola Agrotécnica
de Colorado do Oeste, em Rondônia.
Sr. Presidente, a realização dessas duas atividades foi uma rara oportunidade, no meu Estado, de
discussão e de visibilidade do desenvolvimento que
está acontecendo em Rondônia, fruto da determinação
política do Presidente Lula e do Governo Federal. Realmente, em Rondônia, temos muito que agradecer ao
Governo Federal, porque tudo que acontece naquele
Estado tem a marca do Brasil para Todos.
Sr. Presidente, quero, nesta tarde, falar também
da questão da educação. Hoje, pela manhã, tivemos,
na reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a aprovação, por unanimidade, do relatório do
Senador Wellington Salgado, que foi lido pelo Relator
ad hoc, Senador Roberto Cavalcanti, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 395, de 2008, de minha autoria,
que resgata a meta estabelecida pelo Plano Nacional
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de Educação, estabelecendo que deverão ser garantidos espaços escolares adequados para as atividades
de educação física e as demais atividades de esporte e
recreação, tão necessárias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à socialização, à formação física dos estudantes e à sua capacidade de expressão e comunicação,
valendo ressaltar a importância dessas práticas para
a saúde de toda a população escolar.
Sr. Presidente, esse projeto de minha autoria estabelece a obrigatoriedade de as escolas públicas e
privadas da educação básica de comprovarem a existência e a manutenção de áreas cobertas destinadas à
prática da educação física, esportes e recreação, com
prazo para sua regulação por parte dos respectivos
sistemas de ensino, bem como para que seja cumprida esta determinação de um ano após a aprovação
da referida lei.
É um importante passo, Sr. Presidente, para que
vejamos a Educação Física como uma disciplina constante do currículo escolar.
E eu acredito que, para nossos estudantes, é
indispensável uma estrutura física adequada, especialmente se considerarmos a diversidade de climas
existentes em nosso País e a necessidade de investirmos, desde cedo, na formação de desportistas das
mais variadas modalidades, começando na escola.
Além disso, Sr. Presidente, o Brasil está se candidatando para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
É um bom início se nós conseguirmos ter, em todas as
escolas públicas da educação básica do nosso País e
nas escolas privadas também, as nossas quadras cobertas, porque a quadra é a sala de aula do professor
de Educação Física.
Aliás, Sr. Presidente, gostaria de registrar também
que, amanhã, a Câmara Federal realiza um importante
evento, que é o Seminário “Educação Física e Esporte
Escolar”. É uma proposição do Deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, e esse evento contará,
na abertura, com a presença dos Ministros Orlando
Silva, do Esporte, do Ministro Fernando Haddad, da
Educação, e do Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer.
Nós estaremos lá para dizer a todos aqueles que
se preocupam com a educação física e o desporto escolar no nosso País que nós, do Senado Federal, já
demos um importante passo, que é a aprovação desse
projeto que estabelece que todas as escolas tenham
que ter a quadra coberta.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como disse a
Senadora Marisa Serrano aqui, estamos na semana
do 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, mas é o dia também em que nós celebramos a
Abolição da Escravatura neste País.

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quero dizer também que, desde 2003, milhares
de funcionários e funcionárias de escola acompanham
a tramitação de projetos de lei que os reconhecerá
como proﬁssionais da educação.
Nós dizemos, Sr. Presidente, eu e a Senadora
Ideli, que foi Relatora desse projeto na Comissão de
Educação aqui, no Senado Federal, que ele tem uma
signiﬁcância muito grande para grande parte dos funcionários de escola, na sua grande maioria mulheres
negras e de baixíssima escolaridade, haja vista que
ele representa a verdadeira abolição da escravatura,
porque, infelizmente, a nossa sociedade, ainda hoje,
não os reconhece como proﬁssionais da educação.
Na verdade, a grande maioria passa como se fosse as
nossas domésticas na escola, isto é, as empregadas
domésticas que, infelizmente, em grande parte dos
lares brasileiros, ainda hoje são consideradas como
escravas. E, na escola, elas têm também a reprodução
do seu papel: são as zeladoras, as merendeiras, vistas
ainda como escravas, sem serem ainda proﬁssionais
nesses tempos de século XXI.
O projeto original, Sr. Presidente, de minha autoria, foi já aprovado por esta Casa e, em sua tramitação
na Câmara dos Deputados, após ampla discussão e
negociação, recebeu substitutivo, que aprimorou sua
redação, dando-lhe maior abrangência e ﬂexibilidade
e adequando-o à nomenclatura utilizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
No entanto, mesmo após tantos debates e consensos construídos, apareceram ainda algumas dúvidas
que precisamos esclarecer. E essas dúvidas têm feito
com que este projeto não seja aprovado, isto é, tenha
sua aprovação pelo Plenário do Senado Federal protelada a cada dia. Agora mesmo, há um requerimento
pedindo o adiamento para o dia 14 de maio.
Os funcionários públicos, os trabalhadores da
educação de todo o País estão em vigília permanente, com os olhos voltados para nós, nesta Casa, na
esperança de que esta Casa, ﬁnalmente, assine a
abolição da escravidão dos funcionários de escola do
nosso País.
Uma das dúvidas levantadas, Sr. Presidente, é a
questão do piso salarial nacional. Tornou-se recorrente
a alegação de que existem resistências ao projeto de
parte de governadores e prefeitos, por implicar aumento
de gastos para Estados e Municípios. Esse argumento
não tem procedência, uma vez que a atual Lei do Piso
Salarial Nacional é para o magistério e não para todos
os proﬁssionais da educação.
A previsão do art. 206, item VIII, da Carta Magna
depende de lei regulamentar especíﬁca. É evidente que
os trabalhadores em educação gostariam de ter me-
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lhoria salarial, mas é uma expectativa que independe
do reconhecimento proﬁssional.
Em segundo lugar, no que diz respeito às questões de relações do trabalho, o projeto exige, para o
reconhecimento da condição de proﬁssional em educação...
(Interrupção do som.)
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – (...)
efetivo exercício. Em nenhum momento, estabelece
algum tipo especíﬁco de relação do trabalho.
A síntese da proﬁssionalização dos funcionários
de escola está no iItem III do art. 61 da Emenda da Câmara dos Deputados nº 507, quando reconhece como
proﬁssionais da educação escolar básica os trabalhadores em educação portadores de diplomas de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou aﬁm.
Sr. Presidente, o reconhecimento de que os trabalhadores em educação, portadores de diplomas de
curso técnico ou superior, em área pedagógica ou
aﬁm, são proﬁssionais da educação escolar básica é
algo tão óbvio quanto a necessidade de consolidarmos
esse direito em lei.
A proﬁssionalização que propomos é um passo
na melhoria da qualidade da educação básica, incentivando os trabalhadores à educação continuada e
propiciando mais eﬁciência e eﬁcácia nas áreas que
são atendidas por esses proﬁssionais.
Por ﬁm, a categoria de proﬁssionais em educação escolar básica e suas várias habilitações deverão,
no futuro, ser oferecidas como área de formação em
cursos técnicos e de graduação.
Sr. Presidente, o reconhecimento dos funcionários
e funcionárias de escolas como proﬁssionais da educação escolar básica é o mínimo que podemos oferecer a
uma categoria de trabalhadores que, em todo o Brasil,
labuta em cantinas, secretarias, salas de multimeios,
portarias, higienização e outras tantas atividades fundamentais para o funcionamento das escolas.
É o resgate de uma dívida social cujo preço é o
ﬁm do preconceito em relação àqueles que dividem o
mundo entre os que pensam e os que trabalham. Um
preconceito que gera profundos abismos sociais.
Cabe a nós, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste
momento, dar mais um passo na luta contra as desigualdades e o preconceito e abolir a escravidão que
existe nas escolas públicas e privadas deste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos para usar da palavra, como orador
inscrito, o Senador Garibaldi Alves. Ele é do PMDB e
representa o Estado do Rio Grande do Norte, Estado
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que tem muita riqueza: tem petróleo, sal, uma bacia
leiteira extraordinária, cerâmicas, belas praias com
turismo, mas a maior riqueza é a gente, que é simbolizada por esta ﬁgura respeitada e adorada não só em
Natal, mas em todo o Brasil.
V. Exª nos orgulha e orgulha a democracia do
País.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Sr. Presidente.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Senador
Mão Santa, como sempre, é muito generoso com seus
colegas, particularmente comigo. Quero agradecer a
ele mais uma vez.
Desde que passou a integrar o elenco das espécies normativas previstas no Direito Constitucional
brasileiro, com a promulgação da Carta de 1988, o
instituto da medida provisória – ou, pelo menos, o
abuso do Poder Executivo na sua utilização – tem-se
revelado perigoso instrumento de desequilíbrio nas
relações entre os Poderes.
No discurso que proferi, por ocasião da abertura
dos trabalhos do Congresso Nacional no ano passado,
na qualidade de Presidente do Congresso Nacional,
explicitei, com muita clareza, Senador Mão Santa, que
“a atividade precípua do Parlamento [a sua atividade
especíﬁca], qual seja, a de legislar, se tem atroﬁado dia
após dia.” Dizia eu que “os representantes diretamente eleitos pelo povo estão sendo alijados do processo
de elaboração legislativa e de tomada das decisões
nacionais”. Cônscio das responsabilidades que sobre
meus ombros pesavam naquela oportunidade, naquele período em que dirigi o Congresso Nacional, como
Presidente do Senado Federal, protestei de maneira
enérgica contra a transformação do Poder Legislativo em “quarto de despejo de um presidencialismo de
matiz absolutista”.
De lá, para cá, a situação de invasão das prerrogativas constitucionais do Congresso pelo chefe do
Poder Executivo não foi alterada. Ao contrário, manteve a Presidência da República a prática de edição de
medidas provisórias de forma não muito moderada,
quase sempre ao arrepio das exigências constitucionais de urgência e relevância, estatuídas no art. 62
da Lei Maior.
Semana passada, estávamos com a pauta trancada. E esta semana continuamos, se não me engano,
com a pauta trancada pelo uso abusivo das medidas
provisórias.
Essa característica do rito de tramitação tem
acarretado a sistemática e drástica redução dos momentos em que o Legislativo pode exercer sua função
de legislar, fazendo dele um Poder limitado.
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Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, com muita honra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Garibaldi, quero reforçar o que V. Exª colocou,
que, realmente, no discurso inaugural do ano legislativo, V. Exª, presidindo o Congresso, na qualidade de
Presidente do Senado e do Congresso, de maneira
muito ﬁrme, muito contundente, denunciou e adotou,
na Presidência do Senado, a providência inédita de
devolver uma medida provisória que não atendia aos
requisitos mínimos de urgência e relevância. E, como
disse V. Exª, continuamos nesse mesmo caminhar. Há,
hoje, seis medidas provisórias trancando a pauta. Seis!
E por que não mudamos isso? O Senado, V. Exª sabe
muito bem, já aprovou a mudança do rito de tramitação das medidas provisórias. A Câmara não aprova,
não caminha nesse sentido. Parece que há uma coonestação para, como diz V. Exª, manter esse absolutismo do Poder Executivo, que legisla, executa e quer
até exercer, às vezes, a função de Poder Judiciário.
Realmente, é muito importante que nós partamos do
discurso para a prática, porque estamos pagando um
preço muito alto ao aceitarmos essa brincadeira. Um
dia, vem a MP do bem; em outro, a MP da bondade e,
no meio, vem um monte de MPs desnecessárias, sem
pé nem cabeça. Portanto, quero me solidarizar com o
pronunciamento de V. Exª e dizer que temos de acabar
com essa farra das medidas provisórias.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª tem
razão. Para que se faça uma ideia da gravidade desse
quadro, basta dizer que, das 120 sessões deliberativas
realizadas por esta Casa em 2008, nada menos do que
80, ou 2/3 do total, iniciaram a Ordem do Dia com a
pauta sobrestada por medida provisória. E, em quase
a metade das sessões deliberativas do ano passado,
precisamente em 57 delas, não houve deliberação de
matéria legislativa durante a Ordem do Dia por estar
a pauta sobrestada por medida provisória.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Concedo o aparte a S. Exª o nosso querido Senador... Deu um branco, agora, aqui.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mário Couto.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Mário Couto. Desculpe-me, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Nada.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Não podia nem dar esse branco, porque V. Exª é
quem fala mais alto aqui.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Presidente,
se me permite chamá-lo assim ainda, quero ser tes-

MAIO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

temunha, e seria injusto se não pedisse um aparte a
V. Exª neste momento em que toca nesse assunto de
medidas provisórias, de que V. Exª foi o Presidente, o
Senador que começou a grande preocupação nesta
Casa, neste Senado, com esse tipo de medidas. V. Exª
foi aquele que levantou a bandeira para combater essa
prática, que quebra, virtualmente, a democracia deste
País e tira, virtualmente, repito, as atribuições deste
Poder. Resumindo, fragiliza este Poder. Foi V. Exª que
levantou essa bandeira. Tenho certeza de que, daqui
a poucos dias, estaremos colocando normas para que
essas medidas possam vir a esta Casa, com o prosseguimento do seu trabalho pelo Presidente atual, José
Sarney. V. Exª, numa reunião em que o Presidente da
República estava ao lado de V. Exª, com todo o respeito
teve a coragem, entre todas as autoridades deste País,
de colocar o problema das medidas provisórias. Deixo aqui, Presidente, os mais justos parabéns a V. Exª
pelas atitudes que tomou em relação a essa prática.
E faço uma interrogação, neste momento: por que o
Presidente Lula manda, todas as semanas, medidas
provisórias para esta Casa, parando as nossas atividades, medidas que podiam ser projetos de lei, e não
manda, Senador Garibaldi, uma medida de alta importância neste momento, que seria uma medida real, justa,
constitucional, em favor daqueles que estão sofrendo
com as enchentes, como é o caso da Bahia, do Pará,
como é o caso do Maranhão, do Ceará? Enﬁm, agora,
que seria o momento para ele fazer uma medida provisória real, justa, constitucional, absolutamente não
o faz. Então, eu quero fazer justiça,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – ...neste momento, e parabenizar V. Exª pela sua competência
quando foi Presidente desta Casa.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agradeço, Senador Mário Couto. Até mesmo o
meu Estado está debaixo de uma inundação, debaixo
d’água, literalmente, o Rio Grande do Norte, assim
como a Paraíba, o Ceará, além do Estado de V. Exª, o
Pará, o Maranhão, o Piauí.
De modo que eu queria dizer ao Senador Mário
Couto que, no meio, ainda, dessa falta de horizontes
para um disciplinamento melhor das medidas provisórias, quero saudar a recente decisão do ilustre
Presidente da Câmara Federal, Deputado Michel Temer, em resposta à questão de ordem naquela Casa
suscitada, que tem, certamente, o apoio do Senador
José Sarney.
Interpretando, Sr. Presidente, quais são as matérias abrangidas pela expressão “deliberações legislativas” para os ﬁns de sobrestamento da pauta por me-
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dida provisória, nos termos da Constituição, entendeu
S. Exª que, sendo a medida provisória um instrumento
que só pode dispor sobre temas atinentes a leis ordinárias, apenas os projetos de lei ordinária que tenham
por objeto matéria passível de edição de medidas provisórias estariam por ela sobrestados.
Dessa forma, considera o Presidente da Câmara
não estarem sujeitas às regras de sobrestamento – além
das propostas de emenda à Constituição, dos projetos
de lei complementar, dos decretos legislativos e das
resoluções – as matérias elencadas no inciso I do art.
62 da Constituição Federal, as quais tampouco podem
ser objeto de medidas provisórias. Decidiu, ainda, o
Deputado Michel Temer, que as medidas provisórias
continuarão sobrestando as sessões deliberativas ordinárias da Câmara dos Deputados, mas não trancarão
a pauta das sessões extraordinárias.
Essa decisão do Presidente da Câmara representa uma vitória para a instituição Congresso Nacional. Com ela, o Poder Legislativo reconquista parcela
signiﬁcativa da autonomia para elaborar sua agenda,
reduzindo-se de forma simétrica o poder que o Presidente da República, Sr. Presidente Mão Santa, até
agora detinha sobre a pauta do Congresso. É de grande
relevância para a imagem e a respeitabilidade do Poder
Legislativo que a instituição disponha de mecanismos
para levar adiante os seus trabalhos.
Ainda mais alvissareiro foi ver, no dia 27 de março,
a decisão do Presidente da Câmara referendada...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não se preocupe, porque a minha presença aqui é
para garantir o tempo necessário para V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço a V. Exª, mas vou apressar a conclusão do
meu discurso: ...referendada, em decisão denegatória
de medida cautelar, pelo eminente Ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que um grupo de Deputados Federais
impetrou, junto ao Pretório Excelso, mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contra a
decisão do Presidente da Câmara. O Ministro Celso de
Mello, contudo, indeferiu o pedido, em juízo de sumária
cognição, fundamentando sua decisão com veementes
argumentos em defesa da separação de Poderes.
Segundo o Ministro da Suprema Corte, “a competência extraordinária de editar medidas provisórias
não pode legitimar práticas de cesarismo governamental nem inibir o exercício, pelo Congresso Nacional, de
sua função primária de legislar”.
Mais adiante em sua decisão, aﬁrma o Ministro
Celso de Mello que “interpretações regalistas da Constituição – que visem a produzir exegeses servilmente
ajustadas à visão e à conveniência exclusivas dos go-
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vernantes e de estamentos dominantes do aparelho
social – representariam clara subversão da vontade
inscrita no texto de nossa Lei Fundamental e ensejariam, a partir da temerária aceitação da soberania
interpretativa manifestada pelos dirigentes do Estado,
a deformação do sistema de discriminação de poderes
ﬁxado, de modo legítimo e incontrastável, pela Assembléia Nacional Constituinte”.
Como se pode ver, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro Celso de Mello não apenas negou a liminar requerida contra a decisão do Presidente da Câmara,
mas, ao fazê-lo, presenteou-nos com uma brilhante e
apaixonada aula sobre o caráter basilar para a democracia do postulado da divisão funcional do poder.
De fato, havíamos chegado a uma situação ultrajante, à qual era necessário dar um vigoroso basta.
Não podíamos mais tolerar que o Legislativo continuasse a ter sistematicamente restringido o seu poder
de legislar.
Por tudo isso, a decisão exarada pelo ilustre
Presidente da Câmara dos Deputados, avalizada pelo
Ministro Celso de Mello, conﬁgura um extraordinário
avanço no sentido da aﬁrmação das prerrogativas
constitucionais do Poder Legislativo. Com ela, haverá,
Sr. Presidente, uma forte redução do...
(Interrupção do som.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – ...peso das medidas provisórias como motivo
de sobrestamento de pauta das duas Casas Legislativas. Fica, assim, severamente limitado o poder do
Presidente da República sobre a pauta do Congresso
Nacional, aguardando-se, agora, a decisão do Pleno
do Supremo Tribunal Federal.
Mesmo com essa conquista, persiste a necessidade de alterarmos a disciplina constitucional das
medidas provisórias.
Esta Casa, como lembraram o Senador Mozarildo
Cavalcanti e o Senador Mário Couto, aprovou Proposta
de Emenda à Constituição, de autoria do ex-Senador
Antonio Carlos Magalhães, contendo importantes avanços. Entre eles, aliás, destaco o dispositivo segundo o
qual a medida provisória editada pelo Presidente da
República só passaria a ter força de lei depois de a
sua admissibilidade ter sido reconhecida por Comissão
da Câmara e do Senado, porque atendidos os critérios
constitucionais de urgência e relevância. Em outros termos, a proposta, aprovada pelo Senado, transfere para
o Legislativo o poder decisório sobre o início da eﬁcácia
jurídica da Medida Provisória. No entanto, a proposta foi
substancialmente modiﬁcada pela Comissão Especial
da Câmara, encarregada de examiná-la.
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Sr. Presidente, em obediência ao tempo, deixaria para fazer outras considerações de como está a
proposta da Câmara em outra oportunidade, já que
o nosso tempo não mais me permite. Porém, queria
apenas assinalar aqui o que representou, em termos
de avanço, a decisão do Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara Federal, e o despacho do Ministro
Celso de Mello.
Vamos, então, aguardar a decisão do Pleno e
o que poderemos conseguir agora, na nova gestão,
com relação ao que a Câmara vai decidir sobre o projeto do Senado, o nosso projeto, que se encontra na
Câmara Federal.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos a V. Exª.
O Senador Garibaldi Alves fez percuciente análise sobre as medidas provisórias.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O orador seguinte, Líder do PDT, é o Senador Osmar
Dias, que representa o Paraná.
Antes, porém, de conceder a palavra, pela ordem,
ao Líder do PDT, eu a concederei, também “pela ordem”, já contando com a paciência do Senador Osmar
Dias, ao Senador Mário Couto, que será breve.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.)
– Presidente, serei breve. Gostaria que V. Exª me informasse como está a ordem na lista de inscrições?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Informo a V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quantos
oradores inscritos já falaram, Presidente, e em que
posição eu estou, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Vários já falaram. No período das comunicações inadiáveis, falaram dois; inscritos, vários...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sou o
terceiro, Presidente?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu estou
em que lugar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Flexa Ribeiro está inscrito para uma comunicação inadiável – e será o próximo; Mário Couto
está inscrito, na lista de oradores, como o sétimo. Mas,
no meu coração, V. Exª está...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – (...) em
primeiro lugar, tenho certeza disso.
Quantos, então, já falaram?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra o Senador Osmar Dias ...
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já falaram quantos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já falaram muitos oradores: quatro.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Então,
restam três.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Alguns Líderes, dois para uma comunicação inadiável,
e outros pela ordem, como V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agora, pela ordem mesmo, tem a palavra o Senador
Osmar Dias, do Paraná. Tão importante o pela ordem
que o Presidente Sarney veio ouvir o pronunciamento
de V. Exª, que engrandece não só o Paraná, não só à
agricultura, mas à democracia do Brasil, pela cultura
de que V. Exª é dotado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente Mão Santa.
Sr. Presidente Sarney, Srªs e Srs. Senadores, vou
começar usando uma frase do Senador Mão Santa,
que diz que “a ignorância é audaciosa”.
Sr. Presidente, lá no meu Estado, a agricultura é
a base da economia. Foi por meio da agricultura que
o Paraná cresceu, se desenvolveu, promoveu parte da
industrialização baseada na agroindústria e construiu
sua infraestrutura. No entanto, lá, emprega-se a palavra “agronegócio” em tom pejorativo, daí eu dizer que
“a ignorância é audaciosa”. Em um Estado em que a
agricultura é tão importante é, no mínimo, ignorância
tratar aqueles que fazem do agronegócio a sua atividade com desrespeito. É um desrespeito ao Estado do
Paraná, ao Brasil, tratar o agronegócio dessa forma.
Daí por que, Sr. Presidente, vou fornecer aqui
alguns números que justiﬁcam o que estou dizendo.
Nos quatro primeiros meses deste ano, o agronegócio
brasileiro foi responsável por 44,5% das exportações.
Ou seja, aquilo que é considerado por alguns um problema, aquilo que é considerado por alguns um setor
que tem que ser discriminado, que não pode ser respeitado nunca, que é tratado com certa desfaçatez,
com desprezo, foi responsável – o agronegócio – por
44,5% das exportações brasileiras. Enquanto as exportações caíram 17,5%, na média, no quadrimestre,
foi o agronegócio que segurou os números ainda no
patamar em que estão, a ponto, Sr. Presidente, de, no
ano passado, a balança comercial do agronegócio ter
alcançado US$60 bilhões em exportação, e a balança
comercial total do Brasil ter obtido um superávit. Aliás, o superávit do agronegócio foi de US$60 bilhões
e o de todas as atividades econômicas foi de US$25
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bilhões. Para quem sabe fazer contas é fácil calcular
que, se não fosse o agronegócio, a balança comercial
teria sido negativa em US$35 bilhões. Ou seja, o déﬁcit
seria de US$35 bilhões.
Num momento de crise, quando os setores industrial, de serviços e do turismo estão em queda, a
agricultura vem segurando ainda os empregos, vem
segurando ainda o crescimento do País, mesmo que
seja um crescimento pequeno. De toda sorte, mediante
esta crise que enfrentamos, é evidente que a agricultura tem dado uma grande contribuição.
Tenho de fazer uma consideração, inclusive, em
relação ao que está acontecendo lá fora. A China,
vendo que os estoques estão baixos, está reforçando
os seus; entrou comprando commodities e fez com
que as commodities agrícolas tivessem uma reação
de preços, neste primeiro quadrimestre do ano, em
cerca de 12%.
Se, de um lado, a China comprando; de outro
lado, os Estados Unidos têm que diminuir a área de
soja em função da alta umidade do solo na zona de
produção, e têm problemas, inclusive, para deﬁnir a
política em relação ao uso do etanol de milho, porque
etanol de milho reduz a poluição em apenas 16% se
comparado ao combustível tradicional, convencional,
a gasolina; enquanto o álcool de cana reduz em quase
60% a poluição se comparada à gasolina.
Então, já se chegou à conclusão de que é mais
barato e melhor para o meio ambiente e para a população americana importar o álcool produzido no Brasil
do que tirar o milho da ração para produzir o etanol.
Com isso, nós temos uma abertura de mercado para
etanol e para soja.
A Argentina, por sua vez, além de enfrentar um
problema de seca imenso, enfrenta também um governo que não compreende a importância da agricultura
do país, e, hoje, os agricultores estão em pé de guerra
com o governo argentino. Lá também o agronegócio
parece que entrou em rota de colisão com o governo
e parece que o tratamento não tem sido respeitoso a
ponto de ter uma queda enorme na produção de milho e também de trigo. O trigo, em particular, além de
sofrer com esse adversário que é o governo da atualidade aos produtores argentinos, sofre também com
a estiagem; estiagem que vai fazer com que a Argentina colha uma das suas menores safras de trigo dos
últimos anos.
Alerta para o Brasil que não está cuidando da sua
política de abastecimento, que não está cuidando de
promover a cultura de trigo, produzindo internamente,
para evitar essa importação do trigo argentino, essa
dependência do trigo argentino, que pode nos levar a
problemas de abastecimento de um cereal que é usa-
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do em todas as refeições do dia: no café da manhã,
no almoço, no jantar e assim por diante.
Nós não podemos também esquecer que, se chove muito na região de produção de soja dos Estados
Unidos, chove pouco na região de produção de cítricos
dos Estados Unidos. Aquele país, também continental,
tem clima diverso de uma região para outra. Com isso,
também o suco de laranja brasileiro vai ganhar mercado, vai conquistar bons preços e nós teremos com isso
mais um instrumento a favor do combate à crise.
E a Austrália – que também é um concorrente
na produção de alimentos – está com problema gravíssimo de estiagem.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que o Paraná tem
que comemorar e nós temos que sentir o privilégio de
sermos do agronegócio, de representarmos o agronegócio e de sermos de um Estado onde o agronegócio
vai tão bem graças a investimentos feitos pelos produtores rurais, pelas cooperativas agrícolas, por todos
aqueles que entendem que o agronegócio é essencial
para gerar cerca de 40% dos empregos do País e para
dar ao Brasil 44%...
(Interrupção do som.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mais um minuto para encerrar, Sr. Presidente.
Então, o Paraná é um Estado privilegiado, e eu
me sinto privilegiado também por pertencer ao agronegócio, por ser de uma família de produtores rurais que
a vida inteira se dedicou à produção de alimentos.
Com muito orgulho, eu quero dizer que eu represento aqui mesmo, além do agronegócio, toda a
sociedade paranaense, porque vim para cá com este
objetivo, de representar o meu Estado, de defender o
meu Estado, porque quem ataca um setor tão fundamental para a economia paranaense é contra o Paraná. Eu sou a favor do Paraná, por isso eu sou a favor
do agronegócio.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Vamos iniciar a Ordem do Dia e, em seguida...
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr.
Presidente, só para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois não.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Tenho certeza de que V. Exª também gostaria de fazê-lo.
Já foi feito, mas eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar
a presença, entre nós, da nossa ilustre Governadora
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do Estado do Pará, nossa companheira Ana Júlia Carepa, e dizer-lhe que ela é sempre muito bem-vinda
entre nós.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com muita satisfação, recebemos a registro de
V. Exª. Vejo-a ali, ao lado do Senador Flexa Ribeiro,
com muito prazer.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para
o escritor Salim Miguel, 85 anos, nascido no Líbano
e radicado desde a infância em Santa Catarina, pelo
Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de
Letras, que será recebido no próximo 23 de julho, na
sede da ABL, Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senadora
Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO nº 537, DE 2009
Em aditamento ao requerimento nº 19 de 2009,
encaminhado ao plenário no dia 9 de fevereiro de
2009, requeiro, nos termos dos artigos 199 e 200 do
Regimento Interno do Senado Federal, a Walteração
da data de realização de sessão especial em homenagem ao primeiro aniversário da morte do Senador
Jefferson Péres, ocorrida em 23 de maio de 2008, para
o dia 26 de maio (terça-feira) do corrente ano, no horário do expediente.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senadora
Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Na forma regimental, estamos abrindo a Ordem do
Dia.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
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) – (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).
Relator revisor: Senador Marconi Perillo
O Senador Marconi Perillo, que é o Relator revisor, já entregou o relatório. Mas a Mesa aguarda que
haja acordo entre as Lideranças, para, então, votarmos
a matéria, que é muito complexa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com referência à deliberação sobre os vetos presidenciais, a Presidência comunica que, na sessão
conjunta do Congresso Nacional, realizada no último
dia 6 de maio, por meio da sistemática da cédula única, foram apreciados 952 vetos, constantes de 129
projetos de lei.
Estiveram presentes à votação 422 Srs. Deputados e 61 Srs. Senadores.
A apuração foi feita pelo Prodasen, tendo como
resultado a manutenção dos vetos.
Assim, o Congresso, cumprindo sua atribuição
constitucional, concluiu o processo legislativo referente
a esses 129 projetos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero também comunicar ao Plenário que hoje recebi, pela manhã, na presença de inúmeros Senadores
e também de jornalistas e funcionários da Casa, a primeira proposta de reestruturação do Senado Federal
baseada nos estudos da Fundação Getúlio Vargas.
Os pontos fundamentais da proposta são os seguintes: redução do número de cargos de Diretor – o
Senado Federal terá apenas sete diretores; redução de
50% dos cargos de direção intermediária; adequação
da Diretoria-Geral, que se torna apenas um órgão de
suporte administrativo; fortalecimento das unidades
encarregadas da infraestrutura tecnológica; redeﬁnição
da estrutura hierárquica e de remuneração de cargos
de direção; redução imediata de 30% da atual estrutura
da Casa; previsão de redução de mais de 30% em até
seis meses, assim, dentro de pouco tempo, o Senado
terá uma estrutura de cerca de 40% da atual. Desse
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modo, estará melhor aparelhado para o exercício das
funções que a democracia dele exige.
Firmamos esse acordo com a Fundação Getúlio
Vargas, um convênio, no dia 18 de março, e, em sessenta dias, já recebemos a proposta. As propostas de
rearranjo e de estrutura são, portanto, apenas o primeiro passo na direção da reestruturação, a ser complementada nos próximos meses, que deverá contemplar
o planejamento estratégico, o mapeamento dos processos organizacionais, o plano diretor de tecnologia
da informação, a auditoria da folha de pagamentos e,
sobretudo, o plano de cargos e carreiras, em que o
progresso proﬁssional esteja vinculado à capacitação,
competência e desempenho.
Esse trabalho atende aos reclamos da sociedade
brasileira e espera que a estrutura do Senado esteja
organizada e aparelhada para bem servir à função
legislativa.
Da mesma maneira, abri o prazo de trinta dias
para que essa proposta inicial receba a contribuição dos
Srs. Senadores, dos funcionários da Casa, bem como
dos grupos que já estudaram o assunto, de maneira
que ela possa receber essas contribuições. E dentro
dos outros trinta dias nós estaremos, com a Fundação
ou o seu grupo de trabalho, organizando, juntamente
com os funcionários do Senado, as propostas de modiﬁcações recebidas.
Assim, estamos dando o primeiro passo naquilo que no meu discurso de ainda candidato prometi à
Casa, que era convocar a Fundação Getúlio Vargas para
procedermos a essa modernização administrativa.
Eu acho que o Senado está se antecipando,
porque uma das coisas que sempre defendo é que
uma reforma administrativa de profundidade deve ser
feita no Brasil, evitando a superposição de órgãos, de
atribuições, e, ao mesmo tempo, evitando que a burocracia seja um empecilho ao andamento dos nossos
trabalhos.
Esclareço à Casa também que isso se refere à
parte de apoio. Mas, quanto à atividade ﬁm, que é esta
atividade legislativa, continuaremos a trabalhar como
estamos trabalhando, de tal modo que a nossa pauta
está perfeitamente em dia.
Quero lembrar aos Srs. Senadores que, amanhã,
vamos ter, Senador Mário Couto, a próxima sessão do
Congresso Nacional, de acordo com o que combinamos, para examinar alguns vetos. Inclusive, um deles
– e V. Exª tem sido um grande defensor nesta Casa –
refere-se aos aposentados.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a
palavra pela ordem, para falar sobre o assunto.
OS SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Em seguida, darei a palavra a V. Exª.
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Essa sessão será realizada às 9 horas.
Da mesma maneira, peço aos Srs. Senadores
que se encontram em outras dependências da Casa
ou em seus gabinetes que compareçam ao plenário,
porque vamos ter votação para Embaixadores, votação
para autoridades e também votação de alguns acordos.
São matérias cuja votação é permitida pela Constituição independentemente do bloqueio da pauta. Mas,
se as Lideranças estiverem de acordo com a medida
provisória, nós a votaremos ainda hoje.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
OS SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pediu a palavra antes o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, quero
fazer uma ponderação a V. Exª. Sei que V. Exª está seguindo religiosamente o Regimento Interno, a Constituição desta Casa, mas quero mesmo assim fazer
uma ponderação. Inicialmente, quando fui votar, na
semana passada, eu ﬁquei impressionado. Isso talvez
porque eu seja novo aqui – tenho apenas dois anos
e meio na Casa, nunca fui Deputado Federal –, mas
quando fui votar, passei quase meia hora para chegar
à cabine, lá assinei um documento, coloquei... O mais
impressionante, Presidente, é que tinha um orador na
tribuna, naquela sessão do Congresso Nacional, discutindo o veto sem que nenhum Parlamentar presente o estivesse observando para tirar uma conclusão
que o levasse a mudar ou não sua intenção de votar
“sim” ou “não”. Pelo que sei, a discussão do veto ou
de algum projeto dá-se em função de o orador ter a
capacidade de mudar aquilo que já está concebido na
cabeça de um Parlamentar. Sempre fui assim, sempre
me esforcei, ao discutir uma matéria, para tentar fazer
com que o colega compreenda, entenda e mude o seu
pensamento em função da matéria. Não foi o que eu
vi naquela sessão.
Por que estou colocando isso, Presidente? Porque sei da sensibilidade de V. Exª. V. Exª, repito, foi um
dos poucos Presidentes da República que olharam carinhosamente para este tema: aposentados.
Se nós formos fazer da mesma maneira como
foi procedida aquela votação, nós não temos a menor
chance de derrubar o veto do Presidente da República.
Não temos a menor chance!
Então, quero ponderar a V. Exª para que possamos
primeiro destacar. Eu já estou pedindo com antecedência, sei que não é hora de pedir ainda, mas já ﬁca na
cabeça de V. Exª, já ﬁca anotado, já ﬁca registrado o
meu pedido para que pelo menos se vote destacado
o projeto dos aposentados.
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Se os Senadores não puderem votar aqui, no
Senado, que se destaque necessariamente este veto.
Se não for destacado e aquelas pessoas que estejam
ali, aqueles Parlamentares, não souberem que se trata de um assunto tão importante, que é acabar com
a escravidão e com os miseráveis aposentados que
vivem à míngua neste País, não vamos conseguir de
jeito nenhum – de jeito nenhum, repito, Presidente! –
derrubar o veto do Presidente da República. Só teremos chance pelo menos se Senadores e Deputados
Federais souberem que o que estão votando é o veto
dos aposentados. Se eles não atentarem, não prestarem atenção para o que estão votando, como vi da
última vez, não teremos a mínima chance de derrubar
o veto do Presidente.
Por isso, apelo ao Presidente, ao amigo, ao homem Presidente da República. Poucos foram os que
se interessaram e tiveram o carinho com os aposentados. Por isso, neste momento, peço: por favor, veja
o que V. Exª pode fazer neste sentido, porque, se nós
seguirmos a mesma coisa que foi feita da vez passada, não teremos a mínima chance, a menor chance
de pelo menos discutir o problema.
Eu, sinceramente, como Senador da República,
me nego a subir a uma tribuna para discutir o veto
com a Casa desarrumada como estava, não por culpa sua, logicamente, se é praxe, se é normal. Eu me
assustei porque não tenho a devida experiência. Mas
eu me nego, como Parlamentar, a subir a uma tribuna
para fazer a discussão de um veto da maneira como
foi feita na reunião passada.
Esse era o meu questionamento. Espero uma
resposta de V. Exª e estou apelando para a sensibilidade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Mário Couto, também estou de acordo com
V. Exª no sentido de que uma votação de vetos em conjunto, no volume que foi feito... Realmente, já estou há
muito tempo nesta Casa. Nos últimos anos, tem sido
feito assim porque, na realidade, têm se acumulado
os vetos sem que tenham sido votados. Eu encontrei
uma situação dessa natureza, represada. Então, estou
procurando justamente colocar em dia e estou vendo a
preocupação de V. Exª. Podemos chegar ao seguinte
consenso: submeteremos a cédula, V. Exª pedirá destaque desse projeto e nós faremos uma cédula única,
que constará dessa cédula, com as outras. E essa cédula única também os Senadores e Deputados terão
oportunidade de votar.
Se V. Exª concordar, dessa maneira, atenderemos
ao que V. Exª pediu.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Acho que
é a única maneira possível que V. Exª poderia propor.
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Quero agradecer exatamente... É normal e é praxe se
votar da maneira como se votou na semana passada. Essa fórmula, com certeza absoluta, nos dá mais
conﬁança. Não a total conﬁança se tivéssemos condição de ir a uma tribuna questionar, defender a tese,
mas, de qualquer forma, já aparece uma luz em que
poderemos ter conﬁança nela. Agradeço a sensibilidade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
Quero comunicar também a V. Exª que, a partir
da normalização dos vetos, obedeceremos à Constituição submetendo os vetos que chegarem, de modo
a que não se acumulem mais.
Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney,
quero primeiro parabenizá-lo. V. Exª cumpre aquilo que
foi assumido, quando da sua eleição à Presidência do
Senado Federal e do Congresso Nacional, ao colocar
em votação os vetos, que sabemos todos, se acumulam, eu diria, há décadas sem terem vindo à votação
do Congresso. Esse ato complementa o processo legislativo. Após tramitação no Senado e na Câmara,
com a promulgação ou veto presidencial, no caso do
veto, deve voltar ao Congresso Nacional.
Queria fazer uma pergunta a V. Exª. Ficou acordado, na linha que fez o Senador Mário Couto, que faríamos duas sessões iniciais de discussão dos vetos.
Em uma, até por sugestão de V. Exª, seriam separados
os vetos que eram de consenso, que não podiam ter
o contencioso. Esses vetos foram os que votamos na
sessão passada.
Nessa segunda sessão, seriam aqueles vetos que
carecem de discussão, como é o caso dos dois projetos
que foram vetados na questão dos aposentados; é o
caso da Sudam e da Sudene; é o caso da Emenda nº
3; é o caso dos funcionários dos Correios.
Então, existem vários vetos em que não há consenso para sua manutenção ou sua derrubada. Então,
eu pediria a V. Exª que, nesta sessão de amanhã do
Congresso Nacional, os projetos fossem votados um
a um, e não em bloco, porque o que tinha consenso
foi votado na sessão anterior. Então, a mesma solicitação do caso dos aposentados poderia ser estendida
para esses outros que eu enumerei. Há outros também
que eu não tenho de memória. Há esse da Sudam e
da Sudene, a questão da Emenda nº 3, a questão dos
funcionários dos Correios. É em função desses que
nós temos sido procurados e defendemos a derrubada dos vetos.
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Por último, Presidente Sarney, V. Exª, de forma
precisa, inicia a Ordem do Dia e chama os Senadores
e Senadoras para que venham aqui votar as autoridades. Eu pediria a V. Exª também, se fosse possível, para
incluir os empréstimos – que foram aprovados hoje e
que estão em regime de urgência na CAE – para os
Estados da Bahia e de São Paulo. Eles foram aprovados na CAE hoje e, em regime de urgência, poderiam
ser também aprovados nesta votação que V. Exª pede
que seja feita para as autoridades. Pediria que aí fossem incluídos os projetos de ﬁnanciamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. MDB – AP)
– Senador Flexa Ribeiro, eu acredito que a Mesa tem
feito o possível para regularizarmos o problema dos
vetos. Com 30 dias de antecedência, nós combinamos
com as lideranças para examinarem esses vetos. Primeiro: quais deviam entrar e quais não deviam entrar.
Segundo: qual era a posição das lideranças. Essas
cédulas têm sido distribuídas e podem ser distribuídas
com uma antecedência de 24 horas para os Senadores,
que poderão examiná-las e tomar a sua posição. O que
nós queremos é viabilizar a normalização dos nossos
trabalhos. Se nós tivermos que ter uma sessão para
cada veto, nós teríamos que fazer, só para os vetos
restantes, 206 sessões, para o que evidentemente nós
levaríamos mais dois anos, se chegássemos e trabalhássemos por sessão três vezes por semana.
Assim, eu queria propor que esses vetos destacados, sobre os quais V. Exª está falando, de acordo
com as lideranças, eles tivessem cada um uma cédula,
e as lideranças os pegassem e os endereçassem aos
Senadores. E os Senadores, de posse deles... Não
há nenhum problema, eles já estão, acredito, com a
consciência formada a respeito desses assuntos, tanto
é que estão na fase ﬁnal do processo legislativo. Não
é possível que eles tenham passado pela Câmara e
pelo Senado, tenham sido vetados e que os Senadores não tenham uma posição sobre eles. Assim, com a
cédula distribuída anteriormente, cada um depositará
sua cédula de acordo com o que pensa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V.Exª e farei os destaques que V. Exª está sugerindo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu já encaminhei à Mesa e quero fazer o registro de um Voto de
Aplauso pelos 40 anos de existência do Balé Teatro
Guaíra, que é uma das expressões culturais do Estado do Paraná. Comemora 40 anos de existência e
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é um marco relevante para a cultura do meu Estado
e para todos que colaboram para o desenvolvimento
dessa companhia.
É detentora de inquestionável representatividade histórica, o que conferiu a consagrada posição de
uma das importantes companhias oﬁciais do País. Ao
longo de sua vitoriosa trajetória artística, acumulou
um respeitável repertório com obras de expressivos
nomes nacionais e internacionais, transformando a
dança na própria alma do Teatro Guaíra. Suas montagens e turnês são reconhecidas em todo o universo
cultural e artístico.
Portanto, as nossas homenagens durante as comemorações dos 40 anos de existência dessa valiosa
expressão cultural do Estado do Paraná.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já há presença no plenário o bastante para começarmos a apreciar as matérias que não dependem de
voto nominal.
Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
(Inversão da pauta com a aquiescência do Plenário)
Terceira e última 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.
Em discussão.
Se algum Senador desejar usar da palavra, está
concedida. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Inversão da pauta com a aquiescência do Plenário)
Segunda 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
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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.
Hoje transcorre a segunda sessão de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
permanecerá em pauta, para o prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 11:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
(Inversão da pauta com a aquiescência do Plenário)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Demóstenes Torres,
que dá nova redação ao § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, para incluir o Cerrado
e a Caatinga entre os biomas considerados
patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agora, vamos votar os acordos internacionais.
Item 36:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2008
(Inversão da pauta com a aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 155, de 2008 (nº
202/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do
Estado de Israel sobre Cooperação nos Campos da Saúde e de Medicamentos, celebrado
em Jerusalém, em 19 de junho de 2006.
Parecer favorável, sob nº 309, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem queria discutir...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo
Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou Presidente da Frente Parlamentar de Amizade
Brasil e Israel, e quero dizer a V. Exª, ao plenário e ao
Brasil, que nos assiste pela TV Senado, que se trata
de um acordo muito meritório. As exportações e importações, o comércio Brasil e Israel, embora não tivéssemos ainda uma linha área regular, agora teremos.
Haverá um avião por dia voando São Paulo/Tel Aviv,
da EL AL. Nós não temos linhas de navios. Navios vão
até a Alemanha, trocam de tombadilhos e vêm para o
Brasil. Normalmente é assim.
Mas, ainda assim, Sr. Presidente, o nosso comércio dobrou. Dobrou por conta de um espírito de
cooperação que existe neste Governo, que existe no
Ministério das Relações Exteriores. Parou de haver só
aquela política voltada para os Estados Unidos e para
a Europa. O Brasil abriu grandes campos de comércio
com o Oriente, com a Ásia, com a China e com a Índia,
e com a África também, Sr. Presidente. Nós precisamos
ressaltar isto aqui: os ganhos que tivemos na política
externa brasileira.
Esse tratado de cooperação, que agora é aprovado aqui, eu gostaria, em nome da Frente Parlamentar
de Amizade Brasil e Israel, de consigná-lo e dizer que
é muito importante.
Israel tem mais de 70 Prêmios Nobel nestas áreas: tecnologia, saúde e educação.
Lá mesmo, no sertão da Bahia – quero dar um
testemunho aqui aos Srs. Senadores –, eu fui encarregado de estabelecer talvez o primeiro kibutz brasileiro,
em Irecê, em uma fazenda de quinhentos hectares.
Fiz, com o Instituto Rupin, de Tel Aviv, um convênio.
Irrigamos cem hectares. Sr. Presidente, nós hoje temos produção de feijão e de milho – não é só hoje,
não; há dez anos – e temos doze mil pés de pinha
plantados, que produzem mais de um milhão de frutas.
Isso, Sr. Presidente, graças à tecnologia que trouxemos de Israel.
Então, esse tratado de cooperação é importantíssimo para o Brasil e Israel e eu gostaria de consignar isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais oradores para discutir a matéria, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2008
(Nº 202/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Estado de Israel sobre Cooperação nos Campos da Saúde e de Medicamentos, celebrado em Jerusalém, em 19
de junho de 2006.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Estado de Israel sobre Cooperação nos Campos da
Saúde e de Medicamentos, celebrado em Jerusalém,
em 19 da junho de 2006.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I
do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
30-4-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero também comunicar ao plenário que temos hoje
a companhia do Senador Mauro Fecury, que assume
a cadeira, substituindo a Senadora Roseana, que renunciou ao seu mandato.
Seja bem-vindo à Casa!
É a seguinte a comunicação de ﬁliação
partidária e nome parlamentar do Senador
Mauro Fecury:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 37:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2008
(Inversão da pauta com a aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 272, de 2008 (nº 19/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica assinado entre os
Governos da República Argentina, da República
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e
da República Oriental do Uruguai – Estados Partes
do Mercosul e os Governos da República da Colômbia, da República do Equador e da República
Bolivariana da Venezuela – Países Membros da
Comunidade Andina, celebrado em Montevidéu,
em 18 de outubro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 310, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo oradores, está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
* PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2008
(N° 19/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica assinado entre os Governos da
República Argentina, da República Federativa
do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai – Estados, Partes
do Mercosul e os Governos os da República
da Colômbia, da República do Equador e da
República Bolivariana da Venezuela – Países
Membros da Comunidade Andina, Celebrado
em Montevidéu, em 18 de outubro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
assinado entra os Governos da República Argentina, da
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República Federativa do Brasil, da República do Paraguai
e da República Oriental do Uruguai – Estados Partes do
Mercosul e os Governos da República da Colômbia, da
República do Equador e da República Bolivariana da Venezuela – Países Membros da Comunidade Andina, celebrado em Montevidéu, em 18 de outubro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do caput do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala, assinado em Brasília, em 13 de
março de 2006.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do caput do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF, de 13-112008.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 39:

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 38:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2008
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2008
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário)

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
30-4-2009.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 274, de 2008 (nº 51/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Árabe
Síria sobre Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado em
Damasco, em 3 de dezembro de 2003.
Parecer favorável, sob nº 312, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 273, de 2008 (nº
26/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
no Domínio da Defesa entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Guatemala, assinado em
Brasília, em 13 de março de 2006.
Parecer favorável, sob nº 311, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2008
(Nº 26/2007, na origem)

Em discussão.(Pausa.)
Não havendo oradores, a discussão está encerrada.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2008
(Nº 51/2007, na origem)

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio da Defesa entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala, assinado em
Brasília, em 13 de março de 2006.

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Árabe Síria sobre
Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado em Damasco, em 3 de dezembro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação no Domínio da Defesa entre o Governo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
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da República Árabe Síria sobre Cooperação Técnica e
Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado
em Damasco, em 3 de dezembro de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do caput do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*)A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
13-11-2008.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 40:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2008
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 286, de 2008 (nº
669/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Moçambique, na Área de Biocombustíveis, celebrado
em Brasília, em 6 de setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 313, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado o projeto, sem manifestação contrária.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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do Brasil e o Governo da República de Moçambique,
na Área de Biocombustíveis, celebrado em Brasília,
em 6 de setembro de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Memorando de Entendimento, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF, de 13-112008.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 41:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2009
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 67, de 2009 (nº 53/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados Membros
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade da Praia, em 23
de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 314, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
Em discussão. (Pausa.)
Ninguém querendo se manifestar sobre a matéria, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

* PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2008
(Nº 669/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Moçambique, na Área de Biocombustíveis, celebrado em Brasília, em 6 de
setembro de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da República Federativa

* PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2009
(N° 53/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção sobre a
Transferência de Pessoas Condenadas entre
os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na cidade
da Praia, em 23 de novembro de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto da Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre
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os Estados Membros da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, assinada na cidade da Praia, em
23 de novembro de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
(*)A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF, de 13-3-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 42:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2009
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 68, de 2009 (nº 56/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria
Penal entre os Estados Membros da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa, assinada na
Cidade da Praia, em 23 de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 315, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação, encerro
a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Também sem nenhuma manifestação.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2009
(N° 56/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Es-
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tados Membros da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, assinada na Cidade
da Praia, em 23 de novembro de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção de
Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados
Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade da Praia, em 23 de novembro de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
* A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF, de 13-3-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há dois requerimentos de urgência para dois projetos
de resolução de operações de crédito.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 538, DE 2009
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº
21, de 2009, advindo da Mensagem do Senado Federal
nº 69, de 2009, que “propõe ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até US$409,000,000.00 (quatrocentos e
nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos são destinados ao Programa de Consolidação
do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado
da Bahia – PROCONFIS”’.
12 de maio de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É um requerimento de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia de quintafeira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há também o Programa de Financiamento de Transporte Metropolitano de São Paulo para a aquisição de
material rodante e sistemas para a Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos – US$168 milhões.
Foi o programa a que se referiu o Senador Flexa Ribeiro.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 539, DE 2009
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 20,
de 2009, advindo da Mensagem do Senado Federal nº
68, de 2009, que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até US$168.000,000.00 (cento e sessenta e oito milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, cujos recursos são destinados ao ﬁnanciamento do ‘Programa de Investimento nos
Transportes Metropolitanos de São Paulo – Aquisição de
Material Rodante e Sistemas para a Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos – CPTM e Estudos, Projetos e
Desapropriações para Implantação da Segunda Fase da
Linha 5 – Lilás, da Companhia do Metropolitanos de São
Paulo – Metrô, Trecho Largo 13 – Chácara Klabin.”’
12 de maio de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a urgência
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia de quintafeira.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Há pouco, solicitei a V. Exª,
se houver quórum, que possamos votar – há consenso
das lideranças para a aprovação – esses dois ﬁnanciamentos. Não poderíamos incluí-los na Ordem do
Dia de hoje? Há o atendimento de todas as lideranças
para que possam ser aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos consultar as lideranças. Havendo acordo,
votaremos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu pediria a V. Exª que consultasse as lideranças.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem. (Pausa)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é apenas para fazer um apelo a V. Exª. Há um ano e
meio, ﬁz um requerimento para fazermos uma subcomissão e estudarmos o pacto federativo. V. Exª pediu
que eu ﬁzesse um requerimento de urgência e colhesse
a assinatura dos líderes. Eu o ﬁz, e encontra-se para
ser pautado. Se V. Exª puder, oportunamente, colocálo em pauta para votarmos, eu agradeceria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
Vamos votar, então, os empréstimos.
Se as lideranças estão de acordo, nenhuma manifestação contrária, vou submetê-los a voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2009
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Aprovado o empréstimo.
Parabéns ao Senador Flexa Ribeiro!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo também quem queira se manifestar
contrariamente, declaro-a aprovada.
É a seguinte a redação ﬁnal:
PARECER Nº 413, DE 2009
Comissão Diretora
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 20, de 2009.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 20, de 2009, que autoriza
o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito
externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), com garantia da União.
Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de maio
de 2009.

ANEXO AO PARECER N° 413, DE 2009
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 20, de 2009.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N°, DE 2009

Projeto de Resolução nº 20, de 2009, que
autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$168 milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, com garantia da União.

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$168.000.000,00
(cento e sessenta e oito milhões de dólares norte-americanos), com garantia da
União

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$168,000,000.00
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(cento e sessenta e oito milhões de dólares norteamericanos).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação
de crédito referida no caput destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Investimento nos Transportes
Metropolitanos de São Paulo – Aquisição de Material
Rodante e Sistemas para a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos – CPTM e Estudos, Projetos e Desapropriações para a Implantação da Segunda Fase da Linha
5 – Lilás, da Companhia do Metropolitano de São Paulo
– Metrô, Trecho Largo 13 – Chácara Klabin.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$168,000,000.00 (cento e sessenta e oito milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses, contado da vigência do contrato;
VI – amortização: após carência de 5 (cinco) anos,
contados a partir da vigência do contrato; as amortizações serão em parcelas semestrais e consecutivas,
de valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia
15 dos meses de maio e de novembro de cada ano,
vencendo-se a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco)
anos após a assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
que ﬁnanciam os empréstimos modalidade Libor, mais
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por
operações para mitigar as ﬂutuações da Libor e mais
a margem para empréstimo do capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, até 0,75% aa (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a
assinatura do contrato;
IX – despesas com inspeção e supervisão gerais:
o valor devido em um semestre determinado não poderá exceder a 1% (um por cento) do empréstimo total
dividido pelo número de semestres compreendidos no
prazo original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos,
poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
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§ 2° Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro
desembolso, o mutuário deverá conﬁrmar a opção pela
taxa de juros, podendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de São
Paulo celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas
próprias de que trata o art. 155 e das cotas de repartição
de receitas de que tratam os arts. 157 e 159, todos da
Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos
necessários para cobertura dos compromissos honrados,
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação
do Estado ou das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O outro é o empréstimo da Bahia, para o qual também há consenso.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2009
Projeto de Resolução de 21, de 2009,
que autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$409
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América.
Em discussão.(Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação contrária,
aprovada também.
É a seguinte a redação ﬁnal:
PARECER Nº 414, DE 2009
COMISSÃO DIRETORA
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 21, de 2009.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Resolução nº 21, de 2009, que autoriza o
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Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$409.000.000,00 (quatrocentos e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), destinados ao Programa de Consolidação
do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado
da Bahia – PROCOFINS.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de
2009.

ANEXO AO PARECER Nº 414 , DE 2009
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 21, de 2009.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº, DE 2009
Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até
US$409,000,000.00 (quatrocentos e nove
milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$409,000,000.00 (quatrocentos e
nove milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao Programa de Consolidação do
Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado
da Bahia – Proconﬁs.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$409,000,000.00 (quatrocentos
e nove milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 2 (dois) anos, contado
a partir da vigência do contrato;
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VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia 15 dos meses de abril e de outubro de cada
ano, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses a partir
da data inicialmente prevista para o desembolso ﬁnal
e a última o mais tardar 20 (vinte) anos após a assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
que ﬁnanciam os empréstimos modalidade Libor, mais
o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações para mitigar as ﬂutuações do Libor, mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano), a ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
IX – despesa com inspeção e supervisão geral: o
valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos,
poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro
desembolso, o mutuário deverá conﬁrmar a opção pela
taxa de juros, podendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado da Bahia na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Bahia
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e 159,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em
Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais.
Art. 4º Previamente à contratação do empréstimo
referido no art. 1º, o Estado da Bahia deverá promover

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a regularização de seus débitos e de suas pendências
com a União.
Art. 5º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agora, vamos proceder à votação dos embaixadores,
chefes de missão diplomática.
Peço aos Srs. Senadores e Senadoras que se
encontram nos seus gabinetes que venham ao plenário para que possamos votar a indicação das autoridades.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 52, DE 2009
(Escolha de chefe de missão diplomática.)
Discussão, em turno único, da Mensagem
nº 52, de 2009 (nº 220 de 2009, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a escolha do Sr.
José Fiúza Neto, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial
do Ministério das Relações Exteriores, para,
cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Guiné, exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Serra Leoa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável. (Parecer nº 415, de 2009 –
CRE)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Vamos submeter a votos.
Peço à Mesa que prepare o painel para que se
proceda à votação. (Pausa.)
Reitero aos Srs. Senadores que compareçam
ao plenário, pois vamos ter uma votação nominal e
precisamos de um quorum de comparecimento de 41
Senadores.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa).
(Procede-se à votação.)
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Sr. José Fiúza
Neto, que vai para Serra Leoa, um grande desaﬁo. Ele
é do Rio Grande do Norte, mas se formou na minha
terra, no Rio de Janeiro; estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Quero lhe desejar toda a sorte, as bênçãos de
Deus, e que possa aumentar não só o comércio mas
também a cooperação, em todos os setores, entre o
Brasil e esse país que tanto precisa de desenvolvimento econômico, social, político etc.
Ao Sr. José Fiúza Neto, quero apresentar, em
nome do PRB, as congratulações e os votos de muito
sucesso.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, eu
gostaria de pedir a palavra para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
V. Exª tem a palavra, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Hoje, dia 12 de
maio, comemora-se, mundialmente, o Dia do Enfermeiro. Eu gostaria, portanto, de lembrar que essa data remonta ao trabalho voluntário de Florence Nightingale,
que cuidava dos enfermos na guerra contra a Rússia.
Daí, com esse trabalho, hoje essa data é mundialmente
dedicada aos enfermeiros.
Quero cumprimentar os enfermeiras e as enfermeiras do Brasil todo, especialmente do meu Estado,
lembrando que, no Brasil, uma pessoa, Ana Néri, se
destacou e é um símbolo da enfermagem, por prestar,
durante a Guerra do Paraguai, serviços meritórios.
Peço, portanto, a V. Exª que seja transcrita essa
matéria e também a outra do O Setor em Notícias, que
fala sobre o “Dia do Enfermeiro: histórias e curiosidades da proﬁssão”.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU DISCURSO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero pedir a
minha inscrição após a Ordem do Dia, pela liderança
do DEM, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será inscrito.
Peço à Secretaria que anote o seu pedido.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero assinalar que o diplomata José Fiúza Neto é um
norte-rio-grandense e já exerceu diversas missões e
funções no exterior, e a sua indicação deixa a todos
nós muito felizes, especialmente a sua mãe, D. Cleuse
Fiúza, que tanto incentivou sua carreira.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos discutindo, na Comissão de Constituição e Justiça,
as emendas à PEC que reduz a maioridade penal para
16 anos. Durante todo o debate, discutiu-se a necessidade de o Congresso dar uma resposta à sociedade
para que a juventude possa ter mais oportunidades,
mediante a adoção de políticas públicas voltadas para
esse grupo.
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Eu gostaria de informar, Sr. Presidente, que uma
das respostas está na PEC nº 42, de 2008. Fui o relator
da matéria na CCJ, onde ela já foi aprovada, já estando pronta para inclusão na Ordem do Dia. Então, eu
faria um apelo a V. Exª para que, ouvindo o Colégio de
Líderes, de repente, pudéssemos pautar essa PEC, a
PEC da Juventude, para que pudéssemos votá-la assim
que V. Exª entender ser o momento adequado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Na forma regimental, a Mesa atenderá V. Exª.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e, NÃO, 6.
Não houve abstenção.
Total: 46 votos.
Foi aprovada a indicação do Sr. José Fiúza
Neto.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, peço a V. Exª para consignar o meu voto favorável
à indicação do Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 54, DE 2009
(Escolha de chefe de missão diplomática.)
Discussão, em turno único, da Mensagem
nº 54, de 2009 (nº 222 de 2009, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a escolha do Sr.
Antonio Carlos do Nascimento Pedro, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Especial do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Sudão.
O parecer é favorável. (Parecer nº 416,
de 2009 – CRE)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem deseje usar da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou encerrar a votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Sarney, quero apenas apresentar
também nossos votos, em nome do PRB, de congratulação ao Sr. Antonio Carlos Nascimento Pedro, que
vai para um país que viveu um dos piores genocídios
deste início de século, o Sudão. Infelizmente, o Brasil
não tomou a posição que deveria ter tomado no momento certo: a condenação desse ato criminoso. Fica
aqui uma tristeza em nossa alma.
Que Antonio Carlos Nascimento Pedro possa levar ao Sudão os ventos da cooperação e da amizade
do povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e, NÃO, 07.
Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 397, DE 2009
Parecer nº 397, de 2009, sobre a Mensagem nº 36, de 2009 (nº 73/2009, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a escolha do Sr.
João Batista de Rezende para exercer o cargo
de Membro do Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
O parecer é favorável.
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Em discussão. (Pausa.)
A Mesa preparará o painel.
As Sras e os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Mauro Fecury. Senador Edison Lobão Filho.
Senador Fernando Collor. Senador Renan.
Se todos os Senadores já votaram, vou proceder
à apuração. (Pausa.)
Estou esperando a Senadora Marina completar
a votação.
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Infelizmente, Senador.
(Procede-se à apuração.)

490

16800

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 37 Srs. Senadores, e, NÃO, 12.
Não houve abstenção.
Total: 49 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem. Só queria registrar meu voto “sim” à indicação de mais um conselheiro da Anatel e, nas duas
outras votações também dos embaixadores, registrar
o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Mercadante votaria “sim”.
Última votação. Escolha de autoridade.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria de registrar
meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Serys teria votado “sim”.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, também pela ordem. Gostaria de registrar o meu voto “sim” e nas duas outras votações.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Tasso Jereissati, a Ata registrará.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
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PARECER Nº 398, DE 2009
Parecer nº 398, de 2009, sobre a Mensagem nº 49, de 2009 (nº 199/2009, na origem),
pela qual o Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a escolha do
Sr. Ivo Borges de Lima para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, na vaga do Sr. Noboru Ofugi.
O parecer é favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, quero conﬁrmar a meu voto nas votações
anteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Senadora Marisa Serrano votou “sim”.
Os Srs. Senadores já votaram? Vou encerrar a
votação.
Todos já votaram? O Senador Tasso está votando. Senador Leomar Quintanilha?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, é só para pedir que faça constar o meu
voto nas duas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
Todos os Senadores já votaram? Vou encerrar
a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 35 Srs. Senadores, e, NÃO, 14.
Não houve abstenção.
Total: 49 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa entende que, sobre o Item 1, Medida Provisória, não houve acordo ainda entre as Lideranças. A
matéria é complexa, e o Relator ainda está discutindo
com os diversos Líderes da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil
-FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006,
que autoriza o Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes – DNIT a executar
obras nas rodovias transferidas a entes da Federação, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 452, de 2008).
Relator revisor: Senador Eliseu Resende
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 01.06.2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES, e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 453, de 2009).
Relator revisor: Senador Fernando Collor
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 01.06.2009
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2009, que dá nova
redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304,

MAIO 2009

Maio de 2009

de 5 de novembro de 2001, que transfere ao
domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União (proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009).
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.03.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 01.06.2009
5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos
da educação básica; altera as Leis nºs 10.880, de
9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de
2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24
de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho
de 1994; e dá outras providências(proveniente da
Medida Provisória nº 455, de 2009).
Relatora revisora: Senadora Serys
Slhessarenko (Sobrestando a pauta a partir de: 19.03.2009) Prazo ﬁnal prorrogado:
01.06.2009
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro de 2009.
Relator revisor: (Sobrestando a pauta a
partir de: 19.03.2009) Prazo ﬁnal prorrogado:
01.06.2009
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de subemenda que apresenta.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo
como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Constituição Federal, para permitir a Deputados Federais e Senadores o exercício de cargo de professor
em instituição pública de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
12
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007
(nº 6.645/2006, na Casa de origem, do Deputado
Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo
único ao art. 175 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, e dá
nova redação ao art. 62 da Lei nº 5.010, de 30
de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal
de primeira instância, e dá outras providências.
(Estabelece dias e períodos de feriado forense
e de suspensão dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
13
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971 (dispõe sobre a administração e o conselho ﬁscal das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
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14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº103, 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.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº118, 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.
16
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº11, 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.
17
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
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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.
18
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela Casa),
do Senador César Borges, que altera os arts.
1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo
Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, a ﬁm de estender a prioridade
na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas que especiﬁca.
Parecer sob nº 358, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy, favorável aos
arts. 3º ao 6º, e pela rejeição dos arts. 1º e 2º
do Substitutivo da Câmara, restabelecendo o
art. 1º do texto originalmente aprovado pelo
Senado.
19
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 Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
20
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 se-
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tembro 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.
21
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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2003
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 196, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº104, 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
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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, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece; e
– 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.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº75, 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.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº116, 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.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº51, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº 1.333/95, na
Casa de origem, do Deputado Jovair Arantes),
que dispõe sobre a validade dos bilhetes de
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passagem no transporte coletivo rodoviário de
passageiros e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 464 e 465, de
2008, das Comissões de Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador Marconi Perillo, com voto
vencido do Senador Expedito Júnior; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, Relator: Senador Flexa Ribeiro.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº116, 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.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº24, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/99, na
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga),
que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
determinar a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões
às necessidades das pessoas portadoras de
deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
Parecer sob nº 697, de 2008, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Geraldo
Mesquita Júnior, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CDH, de redação, que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº78, 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 Gilberto Goellner, favorável, com a Emenda
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.
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30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº109, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 1.531/2007,
na Casa de origem, da Deputada Janete Capiberibe), que altera a Lei nº 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, para tornar obrigatório o
uso de proteção no motor, eixo e partes móveis das embarcações.
Parecer favorável, sob nº 1.092, de 2008,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Leomar Quintanilha.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº110, 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.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº112, 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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos
ou subsidiados com recursos públicos.
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Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2008,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator: Senador Paulo Paim.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº156, 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.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº193, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº 6.238/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomano), 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).
Parecer sob nº 197, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gilberto Goellner, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2 ¿ CMA, que apresenta.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos à Lei
nº 8.078/90, Código do Consumidor, obrigando a
comunicação prévia da inclusão do consumidor
em cadastros, bancos de dados, ﬁchas ou registros de inadimplentes, e obrigando os fornecedores de bens e serviços a ﬁxar data e turno para a
entrega de bens e prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
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Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipiﬁcando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, ﬁchas ou registros
por período superior a cinco anos.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007),
Relator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
da Senador Demóstenes Torres, que regula-
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menta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto, em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as emendas, apresentadas ao Substitutivo,
no turno suplementar, perante a Comissão):
favorável, consolidadas na Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo).
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 3, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 213, de 2005, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que acrescenta
artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências, para
criminalizar a omissão de funcionários de laboratórios fotográﬁcos que tomam conhecimento
de fotos pornográﬁcas envolvendo criança ou
adolescente.
Pareceres sob nºs 74 e 75, de 2009, das
Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Reginaldo Duarte,
favorável, com a Emenda nº 1-CDH; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável ao
Projeto e à Emenda nº 1-CDH.
48
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 pronun-
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ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda que oferece.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 566, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 3, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 566, de 2007, de autoria do
Senador Neuto De Conto, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de
1946, para regular a cobrança de anuidades
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Pareceres sob nº 832 e 833, de 2008, e
202 e 203, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
emendas 1 a 4-CCJ, que oferece; 2º pronunciamento (sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento
(sobre o Projeto): favorável ao Projeto e às
Emendas nºs 1 a 4-CCJ; 2º pronunciamento
(sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e
mecanismos de formulação e aplicação, para introduzir critérios relacionados com as mudanças
climáticas globais no processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos com horizonte
de operação superior a vinte e cinco anos.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certiﬁcada de Emissão (RCE) (unidade padrão de redução de emissão de gases de efeito estufa).
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52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 275, de 2008, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que altera o art. 244-A da Lei nº 8.069,
de 1990, e cria o art. 244-B para criminalizar
expressamente a conduta de quem se aproveita sexualmente de adolescentes expostos à
prostituição, exploração sexual ou abandono,
além de outras providências.
53
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora Kátia
Abreu, solicitando a remessa do Projeto de Lei
do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez que o prazo
na Comissão de Assuntos Econômicos encontrase esgotado. (Fixação e ajuste dos parâmetros,
índices e indicadores de produtividade).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 417, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 47, de 2008, tendo como primeiro signatário o Senador César Borges, que
altera a redação do art. 29-A, com o objetivo
de alterar o limite máximo para as despesas
das Câmaras Municipais.
Relator: Senador Valter Pereira
I – Relatório
Encontra-se sob exame desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a Proposta de Emenda à
Constituição nº 47, de 2008, cuja ﬁnalidade é alterar
a redação do art. 29-A, e introduzir dispositivos no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias com o
objetivo de alterar o limite máximo para as despesas
das Câmaras Municipais.
Para ﬁns do relatório da matéria, adoto o relatório proferido pelo eminente Relator, Senador Valter
Pereira.
II – Análise
Tributando o máximo respeito e consideração ao
eminente relator, aqui serão expostos os motivos que
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nos levam a concluir pela aprovação da presente PEC,
diante da oportunidade jurídica e do mérito de buscar
simpliﬁcar a Proposta de Emenda à Constituição nº 47,
de 2008, de modo que a modiﬁcação por meio dela
alvitrada seja mais assimilada por toda a sociedade e,
assim, menos conﬂitante com a autonomia municipal
que a Carta de 1988 assegurou aos municípios.
Entendemos que as faixas de classiﬁcação dos
municípios devem ser alteradas para que possam reﬂetir
a realidade dos municípios brasileiros, devendo permanecer como parâmetro o número de habitantes.
Isso se deve ao fato de que a Constituição Federal possui como parâmetro para a escolha do número
de vereadores, o critério “população”.
Assim, promoverá a redução de despesas das
Câmaras Municipais sem que, para tanto, haja a necessidade de introduzir novas regras, cujos resultados
ﬁnanceiros são de difícil avaliação.
Ademais, o critério de separação dos municípios
por receita pode causar grande distorção tendo em
vista que a arrecadação não acompanha a inﬂação e
a variação da economia, o que diﬁculta a organização
do orçamento e pode tornar inviável o funcionamento
das Câmaras Municipais.
Não é pequena a redução que propomos, tendo
em vista que, para os municípios com população acima
de dois milhões de habitantes, essa redução chega a
quarenta por cento, e até sessenta por cento, se acima
de oito milhões de habitantes.
É preciso ressaltar, que nossa proposta visa preservar as Câmaras Municipais dos municípios menores. Nos municípios com população inferior a cem mil
habitantes – que representam a grande maioria dos
municípios brasileiros e, em geral, os mais pobres –,
essa redução seria menor, de doze e meio por cento.
Podemos, ainda, fazer a seguinte comparação:
tomando os dez maiores municípios do País (31 bilhões de receita), o limite máximo para despesas das
Câmaras cairia de 1,5 bilhão de reais para 838 milhões
– uma queda de quase 50%. A redução dos quatro mil
municípios menores (36 bilhões de receita) seria de 2,4
bilhões para 2,1 bilhões – queda de 12,5%.
A alteração dos limites de gastos com o Poder
Legislativo Municipal tem sido objeto de atenção do
poder constituinte derivado. O art. 29 da Constituição
Federal, que estabelece a autonomia municipal, foi
objeto da primeira emenda constitucional ao texto original da Carta de 1988 (Emenda Constitucional nº 1,
de 1992), com o objetivo de ﬁxar limites para o subsídio dos vereadores. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 25, de 2000, voltou a tratar do assunto de
maneira mais ampla, para estabelecer novos limites
para os subsídios dos vereadores e para o total dos
gastos do Poder Legislativo Municipal.
Cada município brasileiro é detentor de peculiaridade econômico-ﬁnanceira, o que torna difícil estabelecer parâmetros para os gastos com as suas Câmaras
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Municipais que não impliquem tratamento injusto de
uns em relação a outros.
Outrossim, a média estabelecida pelo Senador
Valter Pereira, poderá ser manipulado fazendo com que
a câmara gaste mais para obter uma média maior.
Por essa razão, entendemos que a nova tentativa de interferir na autonomia municipal, mediante a
PEC nº 47, de 2008, deve ser feita com sobriedade,
procurando-se, assim, evitar alterações muito signiﬁcativas da norma constitucional vigente, que possam
trazer mais resistência à sua aprovação.
III – Voto
Por todo o exposto, opino no sentido da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de
2008, na forma da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº1– CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 47, DE 2008
Altera a redação do art. 29-A, com o
objetivo de alterar o limite máximo para as
despesas das Câmaras Municipais.
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 O art. 29-A da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29-A. ..............................................
I – sete por cento para municípios com
população de até cem mil habitantes;
II – seis por cento para municípios com
população entre cem mil e um e trezentos mil
habitantes;
III – cinco por cento para municípios com
população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;
IV – quatro por cento para municípios
com população entre quinhentos mil e um e
dois milhões de habitantes;
V – três por cento para municípios com
população entre dois milhões e um e oito milhões de habitantes;
VI – dois por cento para municípios com população acima de oito milhões de habitantes.
§ 1º (Revogado)
§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor
a partir do dia primeiro de janeiro do ano subsequente
ao de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de maio de 2009.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Valter Pereira
I – Relatório
Vem à análise desta Comissão a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) nº 47, de 2008, cujo
principal objetivo é alterar os limites máximos de gastos das Câmaras de Vereadores, ﬁxados no art. 29-A
da Constituição Federal.
Esta PEC foi apresentada em decorrência da
aprovação do Requerimento nº 1.682, de 2008, de
autoria dos Senadores Marco Maciel e César Borges,
que propôs destaque para que o art. 2º da Proposta
de Emenda à Constituição nº 20, de 2008 passasse
a constituir proposição autônoma, conforme a conclusão do Parecer nº 1.272-A, de 2008-CCJ, da lavra do
Senador César Borges.
Em seu texto original, oriundo da Câmara dos
Deputados, a PEC nº 20, de 2008, propunha a ampliação do número máximo de vereadores (alterando
o art. 29, inciso IV) e, ao mesmo tempo, estabelecia
novos limites para a despesa das Câmaras Municipais
(art. 29-A).
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O Relator da PEC nº 20, de 2008, Senador César
Borges, em seu parecer aprovado pela CCJ, embora
favorável à alteração no quantitativo máximo de vereadores, considerou prudente destacar da proposição
original a parte relativa ao limite de gastos para análise
mais acurada, argumentando que:
“o dispositivo, que pretende disciplinar
os limites de despesa dos Legislativos municipais, foi elaborado de afogadilho e exige maior
reﬂexão para não gerar distorções e resultar
em situação pior do que a vigente.
Além disso, trata-se de norma que peca
profundamente ao buscar introduzir no corpo
permanente da Carta Magna valores monetários nominais.(...)
A utilização de valores nominais no texto da Constituição irá gerar fortes distorções
no correr dos anos, com a perda do poder
aquisitivo da moeda, mesmo que em índices
baixos.
De outra parte, os novos valores representam uma redução drástica e imediata das
receitas das Câmaras Municipais, que pode
chegar a 60%, o que é, com certeza, insuportável para o adequado funcionamento do
Poder Legislativo local”.
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Temos em mãos, portanto, uma PEC com um texto
que precisa, necessariamente, ser alterado, visto que
a redação atual padece de problemas sérios. O próprio
nascimento da PEC nº 47, de 2008, acima descrito, decorre dessa necessidade de reformulação da redação
original proveniente da Câmara dos Deputados.
Tal redação divide os municípios em cinco grupos,
conforme sua receita anual, atribuindo a cada grupo
um percentual da receita como limite de despesa da
câmara: (I) até R$30 milhões: 4,5% da receita anual,
(II) mais de R$30 milhões até R$70 milhões: 3,75% da
receita, (III) mais de R$70 milhões até R$120 milhões:
3,5%, (IV) mais de R$120 milhões até R$200 milhões:
2,75%, e (V) mais de R$200 milhões: 2%.
A PEC nº 47, de 2008, também propõe a revogação do conteúdo do § 1º do art. 29-A, que estipula
limite máximo de despesa com pessoal equivalente a
setenta por cento da receita da Câmara.
Não foram apresentadas emendas à PEC nº 47,
de 2008.
II – Análise
Cabe a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria
e também quanto ao seu mérito, nos termos dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
Do ponto de vista de sua admissibilidade, nada
temos a objetar, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional que veda emenda à Constituição na vigência de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de sítio; que trate de matéria
constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada na atual sessão legislativa; ou que tenda a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto,
secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes
ou os direitos e garantias individuais (art. 60, I, §§ 1º,
2º, 4º e 5º da Constituição e arts. 354, §§ 1º e 2º, e art.
373 do Regimento Interno do Senado Federal – RISF).
Também não incorre na proibição prevista no art. 371
do RISF, em razão de a proposta não visar à alteração
de dispositivos sem correlação entre si.
Quanto ao mérito, é inquestionável a importância de se disciplinar as despesas legislativas locais e
a forma de fazê-lo merece análise cuidadosa.
Antes de apresentar os números referentes à evolução da despesa do legislativo, com claras evidências
de forte crescimento, é preciso tecer considerações
acerca da natureza de uma Câmara Municipal.
Trata-se de um trabalho em ﬂuxo contínuo e regular consubstanciado na proposição e aprovação de
leis, bem como de ﬁscalização das ações do Poder
Executivo local.
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As limitações de suas atividades evidenciam que
não há motivos para que a sua despesa cresça no
mesmo ritmo da arrecadação do município.
Aﬁnal, as receitas públicas destinam-se essencialmente a investimento e manutenção dos serviços
públicos úteis e indispensáveis à população, cuja execução é de competência do Poder Executivo.
É o caso da expansão e custeio de uma rede de
atendimentos da saúde, da educação fundamental, da
infraestrutura, da assistência social e de tantas outras
atividades que são típicas do Poder Executivo.
Quando um Legislativo aumenta, ano após ano,
a sua despesa no mesmo ritmo de crescimento da receita (que, via de regra, cresce em termos reais), muito
provavelmente está aplicando recursos públicos em
atividades de discutível prioridade – criação excessiva
de cargos; concessão de aumentos desmedidos de salários; investimentos e custeio desnecessários, etc.
Feitas essas considerações, conclui-se que não
há correlação entre a trajetória da receita municipal e
a necessidade de recursos de uma câmara.
A DESPESA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
A base de dados do Tesouro Nacional, que computa as despesas de municípios não é completa, e
uma visão da despesa total de todas as câmaras só é
possível por meio de estimativas.
Tais estimativas foram realizadas, a meu pedido,
pela Consultoria Legislativa do Senado, e apresento,
a seguir, os principais resultados.
Corrigindo-se os valores referentes ao ano de
1999 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), para colocá-los a preços de 2007, temos que
entre 1999 e 2007 a despesa total das câmaras passou de R$5,3 bilhões para R$6,9 bilhões.
Por seu turno, é observável uma heterogeneidade
na trajetória da despesa dos municípios.
O Município de São Paulo, por exemplo, cortou
sua despesa real em 36% entre 1999 e 2007. Já o
Município do Rio de Janeiro promoveu aumento real
de 63% no mesmo período.
De sorte que na capital paulista o valor per capita
do gasto da Câmara situou-se em R$24,76, enquanto
no Rio de Janeiro esse valor atingiu R$53,24.
Já os municípios de até 10 mil habitantes, que
representam quase metade de todos os municípios do
País, apresentaram aumento de despesa da ordem de
50% entre 1999 e 2007.
Um crescimento real na faixa de 50%, em um
período de 8 anos, sinaliza um aumento de despesa
muito forte, considerando as limitações institucionais
dessas casas legislativas.
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OS PARÂMETROS ADEQUADOS
PARA INSTITUIR O LIMITE
O limite atualmente imposto pelo art. 29-A para
a despesa das câmaras municipais é estipulado como
um percentual da receita municipal. Quanto maior a
população, menor o percentual da receita que o município pode gastar com a câmara.
Porém, esse tipo de limite tem um problema grave: como a tendência da receita é ter crescimento
real ao longo do tempo, isso provoca um equivalente
aumento dos repasses, independentemente de haver
necessidade ou não.
A PEC nº 47, de 2008, procurou resolver esse
problema classiﬁcando os municípios por faixas de
receitas, em vez de classiﬁcá-los por faixa de população, atribuindo percentuais menores de comprometimento de receita para as câmaras de cidades com
receita mais alta.
As receitas dos municípios que serão consideradas para ﬁns de repasse são as mesmas utilizadas
atualmente, quais sejam, a receita tributária e as transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158
e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado
no exercício anterior.
Esta é uma forma racional de resolver o problema da expansão do limite ao longo do tempo, pois
à medida que a receita nominal do município vai se
elevando, ele passa a se enquadrar em faixas mais
restritivas de comprometimento de sua receita com a
despesa da câmara.
Porém, a redação da PEC nº 47, de 2008, peca
por incluir valores nominais no texto da Constituição
e, também, por não ter calibrado adequadamente os
limites, tornando-os excessivamente rígidos.
Ademais as faixas de classiﬁcação dos municípios
são muito amplas. A primeira faixa, por exemplo, inclui
municípios com receita de até R$30 milhões: esse limite inclui 90% dos municípios do País!
Creio ser possível solucionar esses problemas
com as seguintes providências:
a) remetendo a ﬁxação de limites nominais para
a lei complementar, estabelecendo que tal lei não pode
levar a uma despesa total das câmaras de vereadores maior do que a que foi efetivamente veriﬁcada no
exercício de 2008;
b) estipulando a correção dos limites nominais
por índice de inﬂação;
c) estabelecendo tais limites nominais em disposições transitórias da Constituição, que estarão em vigor
enquanto a lei complementar não for publicada;
d) melhor medindo as faixas de agrupamento
dos municípios e os percentuais de receita ﬁxados
como limites.
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Tomadas essas providências, nos restará, ainda, um problema de transição do limite antigo para o
limite novo.
Como haverá redução de repasse, é preciso criar
mecanismo capaz de suavizar os impactos que a medida acarretará juntos às câmaras.
A solução que encontrei foi criar dois parâmetros
de limite: um transitório e outro deﬁnitivo.
O deﬁnitivo, como antes registrado, corresponde ao “Limite de Percentual da Receita” (LPR) onde
o município está enquadrado, cuja classiﬁcação está
proposta em nove faixas de receita, com percentuais
decrescentes, com teto de 6,5% e piso de 2,5%.
O parâmetro transitório resulta da média entre o
“Índice da Despesa Realizada em 2008” (IDR), que é
o valor gasto pela Casa Legislativa no ano passado,
e o índice ﬁxado pelo correspondente “Limite de Percentual da Receita” (LPR).
A média obtida corresponderá ao valor do repasse atribuído à Câmara Municipal.
Esclareço que a ﬁxação como base um exercício já ﬁndo (2008) impede que os Legislativos manipulem seus gastos para elevar a base de cálculo do
seu limite.
Suponhamos uma câmara cujo “Limite de Percentual da Receita” (LPR) seja cinco por cento da receita
municipal, e que isso represente R$1 milhão; e que esta
câmara tenha gasto, R$800 mil no exercício ﬁnanceiro de 2008; então o seu limite de gastos será a média
entre os dois valores, que equivale a R$900 mil.
Se a mesma câmara, em vez de ter gasto R$ 00
mil, tivesse gasto R$1,2 milhão; o seu limite seria, então, de R$1,1 milhão; que é a média entre R$1 milhão
(LPR) e R$1,2 milhão (IDR).
Esse sistema tem a vantagem de que, em caso
de a receita municipal crescer fortemente, o teto de
transferência para as câmaras não cresce no mesmo
ritmo, pois o “Índice da Despesa Realizada em 2008”
(IDR) ﬁca ﬁxo.
Por outro lado, se a receita cair, a ponto de o “Limite de Percentual da Receita” (LPR) ﬁcar muito baixo,
os legislativos não precisarão se ajustar bruscamente,
já que o limite tem vigência anual.
Por ﬁm, registro que tanto os valores determinantes das faixas de receitas, no “Limite de Percentual da
Receita” (LPR) quanto o valor efetivamente gasto em
2008, que deﬁne o “Índice da Despesa Realizada em
2008” (IDR), serão corrigidos pela inﬂação.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2008,
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quanto aos aspectos constitucionais, regimentais e de
mérito, nos termos da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº – CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 47, DE 2008
Altera a redação do art. 29-A, e introduz
dispositivos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com o objetivo de
alterar o limite máximo para as despesas
das Câmaras Municipais.
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 O art. 29-A da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29-A. Lei Complementar ﬁxará limite máximo
para a despesa do Poder Legislativo Municipal.
§ 1° A Lei Complementar referida no caput não
poderá ﬁxar parâmetros que resultem em valor do somatório do limite de gastos de todos os poderes legislativos
municipais superior à despesa efetivamente realizada
no último exercício ﬁndo antes de sua publicação.
§ 2° Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal:
I – efetuar repasse que supere o limite estabelecido neste artigo;
II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada
mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à proporção
ﬁxada na Lei Orçamentária.
§ 3° Constitui crime de responsabilidade do presidente da câmara municipal realizar despesa acima
do limite ﬁxado neste artigo.
Art. 2° O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes
artigos:
Art. 97. Enquanto não publicada a Lei Complementar a que se refere o caput do art. 29-A da Constituição Federal, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores
e excluídos os gastos com inativos, será regulada pelo
disposto neste artigo, não podendo ultrapassar a média
dos valores calculados conforme os incisos I e II:
I – Percentual relativo ao somatório da receita
tributária e das transferências previstas no § 5° do art.
153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente realizado no exercício anterior:
a) seis inteiros e cinco décimos por cento para
municípios com receita anual de até quinze milhões
de reais;
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b) seis por cento para municípios com receita
anual superior a quinze milhões de reais e de até vinte milhões de reais;
c) cinco inteiros e cinco décimos por cento para
municípios com receita anual superior vinte milhões
de reais e de até trinta milhões de reais;
d) cinco por cento para municípios com receita
anual superior a trinta milhões de reais e de até setenta milhões de reais;
e) quatro inteiros e cinco décimos por cento para
municípios com receita anual superior a setenta milhões
de reais e de até duzentos milhões de reais;
f) quatro por cento para municípios com receita
anual superior a duzentos milhões de reais e de até
seiscentos milhões de reais;
g) três inteiros e cinco décimos por cento para municípios com receita anual superior a seiscentos milhões
de reais e de até um bilhão e duzentos mil reais;
h) três por cento para municípios com receita
anual superior a um bilhão e duzentos mil reais e de
até dois bilhões e quinhentos mil reais;
i) dois inteiros e cinco décimos por cento para
municípios com receita anual superior a dois bilhões
e quinhentos mil reais.
II – O total da despesa efetivamente realizada
pelo Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios
dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, no
exercício ﬁnanceiro de 2008.
§ 1° Para ﬁns de cálculo dos montantes de receita anual ﬁxados nas alíneas a a i do inciso I do caput
será utilizado o somatório de receitas especiﬁcado
no caput.
§ 2° Os montantes de receita anual ﬁxados nas
alíneas a a i do inciso I do caput e o montante da despesa referida no inciso II do caput serão corrigidos anualmente pela variação acumulada do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, ou índice que venha a
substituí-lo, acumulado nos doze meses encerrados
em março do ano imediatamente anterior àquele para
o qual vigorará o limite máximo de despesa.
§ 3° O Tribunal de Contas da União publicará
anualmente, no mês de maio, o valor dos limites ﬁxados nos incisos I e II do caput, calculados em conformidade com o disposto no § 2°.
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor a partir do dia 1° de janeiro do ano subsequente
ao de sua publicação.
Sala da Comissão,
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Relator: Senador Valter Pereira
I – Relatório
Vem à análise desta Comissão a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) n° 47, de 2008, cujo
principal objetivo é alterar os limites máximos de gastos das Câmaras de Vereadores, ﬁxados no art. 29-A
da Constituição Federal.
Esta PEC foi apresentada em decorrência da
aprovação do Requerimento n° 1.682, de 2008, de
autoria dos Senadores Marco Maciel e César Borges,
que propôs destaque para que o art. 2° da Proposta
de Emenda à Constituição n° 20, de 2008 passasse
a constituir proposição autônoma, conforme a conclusão do Parecer n° 1.272-A, de 2008-CCJ, da lavra do
Senador César Borges.
Em seu texto original, oriundo da Câmara dos
Deputados, a PEC n° 20, de 2008, propunha a ampliação do número máximo de vereadores (alterando
o art. 29, inciso IV) e, ao mesmo tempo, estabelecia
novos limites para a despesa das Câmaras Municipais
(art. 29-A).
O Relator da PEC n° 20, de 2008, Senador César
Borges, em seu parecer aprovado pela CCJ, embora
favorável à alteração no quantitativo máximo de vereadores, considerou prudente destacar da proposição
original a parte relativa ao limite de gastos para análise
mais acurada, argumentando que:
“o dispositivo, que pretende disciplinar o
limite de despesa dos Legislativos municipais,
foi elaborado de afogadilho e exige maior reﬂexão para não gerar distorções e resultar em
situação pior do que a vigente.
Além disso, trata-se de norma que peca
profundamente ao buscar introduzir no corpo
permanente da Carta Magna valores monetários nominais. (...)
A utilização de valores nominais no texto da Constituição irá gerar fortes distorções
no correr dos anos, com a perda do poder
aquisitivo da moeda, mesmo que em índices
baixos.
De outra parte, os novos valores representam uma redução drástica e imediata das
receitas das Câmaras Municipais, que pode
chegar a 60%, o que é, com certeza, insuportável para o adequado funcionamento do
Poder Legislativo local”.
Temos em mãos, portanto, uma PEC com um texto
que precisa, necessariamente, ser alterado, visto que
a redação atual padece de problemas sérios. O próprio
nascimento da PEC n° 47, de 2008, acima descrito, de-
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corre dessa necessidade de reformulação da redação
original proveniente da Câmara dos Deputados.
Tal redação divide os municípios em cinco grupos,
conforme sua receita anual, atribuindo a cada grupo
um percentual da receita como limite de despesa da
câmara: (I) até R$30 milhões: 4,5% da receita anual,
(II) mais de R$30 milhões até R$70 milhões: 3,75% da
receita, (III) mais de R$70 milhões até R$120 milhões:
3,5%, (IV) mais de R$120 milhões até R$200 milhões:
2,75%, e (V) mais de R$200 milhões: 2%.
A PEC n° 47, de 2008, também propõe a revogação do conteúdo do § 1° do art. 29-A, que estipula
limite máximo de despesa com pessoal equivalente a
setenta por cento da receita da Câmara.
Não foram apresentadas emendas à PEC n° 47,
de 2008.
II – Análise
Cabe a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria
e também quanto ao seu mérito, nos termos dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
Do ponto de vista de sua admissibilidade, nada
temos a objetar, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional que veda emenda à Constituição na vigência de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de sítio; que trate de matéria
constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada na atual sessão legislativa; ou que tenda a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto,
secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes
ou os direitos e garantias individuais (art. 60, I, §§ 1º,
2º, 4º e 5º da Constituição e arts. 354, §§ 1º e 2º, e art.
373 do Regimento Interno do Senado Federal – RISF).
Também não incorre na proibição prevista no art. 371
do RISF, em razão de a proposta não visar à alteração
de dispositivos sem correlação entre si.
Quanto ao mérito, é inquestionável a importância de se disciplinar as despesas legislativas locais e
a forma de fazê-lo merece análise cuidadosa.
Antes de apresentar os números referentes à evolução da despesa do legislativo, com claras evidências
de forte crescimento, é preciso tecer considerações
acerca da natureza de uma Câmara Municipal.
Trata-se de um trabalho em ﬂuxo contínuo e regular consubstanciado na proposição e aprovação de
leis, bem como de ﬁscalização das ações do Poder
Executivo local.
As limitações de suas atividades evidenciam que
não há motivos para que a sua despesa cresça no
mesmo ritmo da arrecadação do município.
Aﬁnal, as receitas públicas destinam-se essencialmente a investimento e manutenção dos serviços
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públicos úteis e indispensáveis à população, cuja execução é de competência do poder executivo.
É o caso da expansão e custeio de uma rede de
atendimentos da saúde, da educação fundamental, da
infra-estrutura, da assistência social e de tantas.
Do ponto de vista de sua admissibilidade, nada
temos a objetar, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional que veda emenda à Constituição na vigência de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de sítio; que trate de matéria
constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada na atual sessão legislativa; ou que tenda a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto,
secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes
ou os direitos e garantias individuais (art. 60, I, §§ 1º,
2º, 4º e 5º da Constituição e arts. 354, §§ 1º e 2º, e art.
373 do Regimento Interno do Senado Federal – RISF).
Também não incorre na proibição prevista no art. 371
do RISF, em razão de a proposta não visar à alteração
de dispositivos sem correlação entre si.
Quanto ao mérito, é inquestionável a importância de se disciplinar as despesas legislativas locais e
a forma de fazê-lo merece análise cuidadosa.
Antes de apresentar os números referentes à evolução da despesa do legislativo, com claras evidências
de forte crescimento, é preciso tecer considerações
acerca da natureza de uma Câmara Municipal.
Trata-se de um trabalho em ﬂuxo contínuo e regular consubstanciado na proposição e aprovação de
leis, bem como de ﬁscalização das ações do Poder
Executivo local.
As limitações de suas atividades evidenciam que
não há motivos para que a sua despesa cresça no
mesmo ritmo da arrecadação do município.
Aﬁnal, as receitas públicas destinam-se essencialmente a investimento e manutenção dos serviços
públicos úteis e indispensáveis à população, cuja execução é de competência do poder executivo.
É o caso da expansão e custeio de uma rede de
atendimentos da saúde, da educação fundamental, da
infra-estrutura, da assistência social e de tantas outras
atividades que são típicas do poder executivo.
Quando um Legislativo aumenta, ano após ano,
a sua despesa no mesmo ritmo de crescimento da
receita (que, via de regra, cresce em termos reais),
muito provavelmente está aplicando recursos públicos em atividades de discutível prioridade – criação
excessiva de cargos; concessão de aumentos desmedidos de salários; investimentos e custeio desnecessários, etc.
Feitas essas considerações, conclui-se que não
há correlação entre a trajetória da receita municipal e
a necessidade de recursos de uma câmara.
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A DESPESA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
A base de dados do Tesouro Nacional, que computa as despesas de municípios não é completa, e
uma visão da despesa total de todas as câmaras só é
possível por meio de estimativas.
Tais estimativas foram realizadas, a meu pedido,
pela Consultoria Legislativa do Senado, e apresento,
a seguir, os principais resultados.
Corrigindo-se os valores referentes ao ano de
1999, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), para colocá-los a preços de 2007, temos que
entre 1999 e 2007, a despesa total das câmaras passou de R$5,3 bilhões para R$6,9 bilhões.
Por seu turno, é observável uma heterogeneidade
na trajetória da despesa dos municípios.
O Município de São Paulo, por exemplo, cortou
sua despesa real em 36% entre 1999 e 2007. Já o
Município do Rio de Janeiro promoveu aumento real
de 63% no mesmo período.
De sorte que na capital paulista o valor per capita
do gasto da Câmara situou-se em R$24,76, enquanto
no Rio de Janeiro esse valor atingiu R$53,24.
Já os municípios de até 10 mil habitantes, que
representam quase metade de todos os municípios do
País, apresentaram aumento de despesa da ordem de
50% entre 1999 e 2007.
Um crescimento real na faixa de 50%, em um
período de 8 anos, sinaliza um aumento de despesa
muito forte, considerando as limitações institucionais
dessas casas legislativas.
OS PARÂMETROS ADEQUADOS
PARA INSTITUIR O LIMITE
O limite atualmente imposto pelo art. 29-A, para
a despesa das câmaras municipais é estipulado como
um percentual da receita municipal. Quanto maior a
população, menor o percentual da receita que o município pode gastar com a câmara.
Porém, esse tipo de limite tem um problema grave: como a tendência da receita é ter crescimento
real ao longo do tempo, isso provoca um equivalente
aumento dos repasses, independentemente de haver
necessidade ou não.
A PEC nº 47, de 2008, procurou resolver esse
problema classiﬁcando os municípios por faixas de
receitas, em vez de classiﬁcá-los por faixa de população, atribuindo percentuais menores de comprometimento de receita para as câmaras de cidades com
receita mais alta.
As receitas dos municípios que serão consideradas para ﬁns de repasse são as mesmas utilizadas
atualmente, quais sejam, a receita tributária e as transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158
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e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado
no exercício anterior.
Esta é uma forma racional de resolver o problema da expansão do limite ao longo do tempo, pois
à medida que a receita nominal do município vai se
elevando, ele passa a se enquadrar em faixas mais
restritivas de comprometimento de sua receita com a
despesa da câmara.
Porém, a redação da PEC nº 47, de 2008, peca
por incluir valores nominais no texto da Constituição
e, também, por não ter calibrado adequadamente os
limites, tornando-os excessivamente rígidos.
Ademais as faixas de classiﬁcação dos municípios
são muito amplas. A primeira faixa, por exemplo, inclui
municípios com receita de até R$30 milhões: esse limite inclui 90% dos municípios do País!
Creio ser possível solucionar esses problemas
com as seguintes providências:
a) remetendo a ﬁxação de limites nominais para
a lei complementar, estabelecendo que tal lei não pode
levar a uma despesa total das câmaras de vereadores maior do que a que foi efetivamente veriﬁcada no
exercício de 2008;
b) estipulando a correção dos limites nominais
por índice de inﬂação;
c) estabelecendo tais limites nominais em disposições transitórias da Constituição, que estarão em vigor
enquanto a lei complementar não for publicada;
d) melhor medindo as faixas de agrupamento
dos municípios e os percentuais de receita ﬁndos
como limites.
Tomadas essas providências, nos restará, ainda, um problema de transição do limite antigo para o
limite novo.
Como haverá redução de repasse, é preciso criar
mecanismo capaz de suavizar os impactos que a medida acarretará juntos às câmaras.
A solução que encontrei foi criar dois parâmetros
de limite: um transitório e outro deﬁnitivo.
O deﬁnitivo, como antes registrado, corresponde ao “Limite de Percentual da Receita” (LPR) onde
o Município está enquadrado, cuja classiﬁcação está
proposta em nove faixas de receita, com percentuais
decrescentes, com teto de 6,5% e piso de 2,5%.
O parâmetro transitório resulta da média entre o
“Índice da Despesa Realizada em 2008” (IDR), que é
o valor gasto pela Casa Legislativa no ano passado,
e o índice ﬁxado pelo correspondente “Limite de Percentual da Receita” (LPR).
A média obtida corresponderá ao valor do repasse atribuído à Câmara Municipal.
Esclareço que a ﬁxação como base um exercício já ﬁndo (2008) impede que os Legislativos mani-
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pulem seus gastos para elevar a base de cálculo do
seu limite.
Suponhamos uma câmara cujo “Limite de Percentual da Receita” (LPR) seja cinco por cento da receita
municipal, e que isso represente R$1 milhão; e que esta
câmara tenha gasto, R$800 mil no exercício ﬁnanceiro de 2008: então o seu limite de gastos será a média
entre os dois valores, que equivale a R$900 mil.
Se a mesma câmara, em vez de ter gasto R$800
mil, tivesse gasto R$1,2 milhão; o seu limite seria, então, de R$1,1 milhão; que é a média entre R$1 milhão
(LPR) e R$1,2 milhão (IDR).
Esse sistema tem a vantagem de que, em caso
de a receita municipal crescer fortemente, o teto de
transferência para as câmaras não cresce no mesmo
ritmo, pois o “índice da Despesa Realizada em 2008”
(IDR) ﬁca ﬁxo.
Por outro lado, se a receita cair, a ponto de o “Limite de Percentual da Receita” (LPR) ﬁcar muito baixo,
os legislativos não precisarão se ajustar bruscamente,
já que o limite tem vigência anual.
Por ﬁm, registro que tanto os valores determinantes das faixas de receitas, no “Limite de Percentual da
Receita” (LPR) quanto o valor efetivamente gasto em
2008, que deﬁne o “Índice da Despesa Realizada em
2008” (IDR), serão corrigidos pela inﬂação.
Após a leitura do nosso relatório nesta Comissão,
introduzimos alguns aperfeiçoamentos:
a) permutamos a expressão “Poder Legislativo Municipal” por “Câmara Municipal”,
de modo a evitar equívoco de interpretação,
tendo em vista que os Tribunais ou Conselhos de Contas integram o Poder Legislativo;
nos casos de São Paulo e Rio de Janeiro,
há Conselho de Conta especíﬁco para esses
municípios;
b) mantivemos os limites de gasto das
Câmaras Municipais que estejam abaixo do estabelecido por esta PEC e reduzimos os gastos
daquelas que estejam acima desses limites,
à razão de um quarto por ano, durante quatro
anos, até que se atinja os valores ﬁxados;
c) permutamos o Tribunal de Contas da
União pelo Tribunal ou Conselho de Contas
competente para publicar os limites estabelecidos por esta PEC.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2008,
quanto aos aspectos constitucionais, regimentais e de
mérito, nos termos da seguinte emenda substitutiva:

508

16818

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA N° – CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 47, DE 2008
Altera a redação do art. 29-A, e introduz
dispositivos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com o objetivo de
alterar o limite máximo para as despesas
das Câmaras Municipais.
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 O art. 29-A da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29-A. Lei Complementar ﬁxará limite máximo para a despesa da Câmara Municipal.
§ 1º A Lei Complementar referida no caput não poderá ﬁxar parâmetros que resultem
em valor do somatório do limite de gastos de
todas as Câmaras Municipais superior à despesa efetivamente realizada no último exercício
ﬁndo antes de sua publicação.
§ 2º Constitui crime de responsabilidade
do Prefeito Municipal:
I – efetuar repasse que supere o limite
estabelecido neste artigo;
II – não enviar o repasse até o dia vinte
de cada mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à proporção ﬁxada na Lei Orçamentária.
§ 3º Constitui crime de responsabilidade
do Presidente da Câmara Municipal realizar
despesa acima do limite ﬁxado neste artigo.
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes
artigos:
Art. 97. Enquanto não publicada a Lei
Complementar a que se refere o caput do art.
29-A da Constituição Federal, o total da despesa da Câmara Municipal, incluídos os subsídios
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, será regulada pelo disposto neste artigo,
não podendo ultrapassar a média dos valores
calculados conforme os incisos I e II:
I – Percentual relativo ao somatório da
receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da
Constituição Federal, efetivamente realizado
no exercício anterior:
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a) seis inteiros e cinco décimos por cento para Municípios com receita anual de até
quinze milhões de Reais;
b) seis por cento para Municípios com
receita anual superior a quinze milhões de
Reais e de até vinte milhões de Reais;
c) cinco inteiros e cinco décimos por
cento para Municípios com receita anual superior vinte milhões de Reais e de até trinta
milhões de Reais;
d)cinco por cento para Municípios com
receita anual superior a trinta milhões de Reais
e de até setenta milhões de Reais;
e) quatro inteiros e cinco décimos por
cento para Municípios com receita anual superior a setenta milhões de Reais e de até
duzentos milhões de Reais;
f) quatro por cento para Municípios com
receita anual superior a duzentos milhões de
Reais e de até seiscentos milhões de Reais;
g) três inteiros e cinco décimos por cento
para Municípios com receita anual superior a
seiscentos milhões de Reais e de até um bilhão e duzentos mil Reais;
h) três por cento para Municípios com
receita anual superior a um bilhão e duzentos
mil Reais e de até dois bilhões e quinhentos
mil Reais;
i) dois inteiros e cinco décimos por cento
para Municípios com receita anual superior a
dois bilhões e quinhentos mil Reais.
II – O total da despesa efetivamente realizada pelo Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos
os gastos com inativos, no exercício ﬁnanceiro
de 2008.
§ 1º Para ﬁns de cálculo dos montantes
de receita anual ﬁxados nas alíneas a a i do
inciso I do caput será utilizado o somatório de
receitas especiﬁcado no caput.
§ 2º Os montantes de receita anual ﬁxados nas alíneas a a i do inciso I do caput
e o montante da despesa referida no inciso II
do caput serão corrigidos anualmente pela
variação acumulada do índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ou índice que venha a substituí-lo, acumulado nos doze meses
encenados em março do ano imediatamente
anterior àquele para o qual vigorará o limite
máximo de despesa.
§ 3º Enquanto não for editada a lei complementar a que se refere o art. 29-A, as Câmaras Municipais que tenham os seus limites
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de gastos em desacordo com esta Emenda
Constitucional observarão o seguinte:
I – se os seus gastos efetivamente realizados no exercício anterior forem inferiores ao limite
ﬁxado por esta Emenda Constitucional, manterão
idênticos gastos para os exercícios seguintes,
corrigidos anualmente pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), ou índice que venha a substituí-lo;
II – se os seus gastos efetivamente realizados no exercício anterior forem superiores ao
limite ﬁxado por esta Emenda Constitucional, deverão reduzir, nos quatro exercícios seguintes, a
diferença a maior à razão de um quarto por ano,
até que seus gastos se equiparem àquele limite,
não se aplicando, neste caso, a correção anual
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), ou índice que venha a substituí-lo.
§ 4º O Tribunal ou Conselho de Contas
competente publicará anualmente, no mês de
maio, o valor dos limites ﬁxados nos incisos
I e II do caput, calculados em conformidade
com o disposto no §2º.
§ 5º Os limites ﬁxados para os meses
que antecedem a publicação prevista no § 3º
serão os mesmos que foram ﬁxados para os
mesmos meses do exercício anterior.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano subseqüente
ao de sua publicação.
Sala da Comissão,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição
do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
....................................................................................
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
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excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório
da receita tributária e das transferências previstas no
§ 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 25, de 2000)
I – oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 25, de 2000)
II – sete por cento para Municípios com população
entre cem mil e um e trezentos mil habitantes; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
III – seis por cento para Municípios com população
entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
IV – cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento,
incluído o gasto com o subsidio de seus Vereadores.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 25, de 2000)
I – efetuar repasse que supere os limites deﬁnidos neste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 25, de 20001
II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada
mês; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25,
de 2000)
III – enviá-lo a menor em relação à proporção
ﬁxada na Lei Orçamentária. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 25, de 2000)
§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 1, DE 31 DE MARÇO DE 1992
Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 25, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2000
Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A à Constituição Federal, que
dispõem sobre limites de despesas com o
Poder Legislativo Municipal.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do PLC nº 98, de 2007, que “Altera a redação
do art. 197 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e
acrescenta os arts. 197-A a 197-G ao mesmo diploma legal, disciplinando o procedimento do agravo de
instrumento em execução penal”, com o PLC nº 8, de
2009, que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
relativos aos recursos e ações de impugnação e aos
procedimentos”.
O PLC nº 98, de 2007, regula o recurso de agravo de instrumento em execução penal. Já o PLC nº 8,
de 2009, dispõe sobre o sistema recursal no processo
penal. A tramitação conjunta das proposições visa assegurar um tratamento uniforme ao sistema recursal
no processo penal e na execução penal.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Aloizio Mercadante
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal e
de acordo com as tradições da Casa, a inserção em Ata de Voto de Aplauso ao Balé
Teatro Guaíra, de Curitiba, Paraná, em face
da comemoração dos 40 anos de sua existência.
Justiﬁcação
Balé Teatro Guaíra comemora hoje, dia 12 de
maio, 40 anos de existência, marco relevante para a
Cultura do Estado do Paraná e para todos os que colaboram para o desenvolvimento desta companhia.
Balé Teatro Guairá é detentor de inquestionável representatividade histórica, o que lhe conferiu
a consagrada posição de uma das mais importantes
companhias oﬁciais do País. Ao longo de sua vitoriosa
trajetória artística acumulou um respeitável repertório
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com obras de expressivos nomes nacionais e internacionais, transformando a dança na própria alma Teatro
Guairá. Suas montagens e turnês são reconhecidas
em todo o universo cultural e artístico.
segundo corpo estável mais antigo do Centro
Cultural Teatro Guaíra foi criado pelo Governo do Estado em 1969 e abrigou diretores e coreógrafos de
renome internacional em toda a sua trajetória. Yurek
Shabelewski, Hugo Delavaile, Carlos Trincheiras, Jair
Moraes e Suzana Braga ﬁguram entre os diretores que
ﬁzeram a história do Balé Teatro Guaíra.
Os coreógrafos convidados Maurice Bêjart,
Milko Sparembleck, Vasco Wellenkamp, Tatiana
Leskowa, John Buttler, Andrea Lerner e Rosane
Chamecki, Rodrigo Pederneiras, Olga Roriz, entre
muitos outros profissionais reconhecidos mundialmente, criaram trabalhos notáveis que enriqueceram
a técnica e a qualidade estética dessa magnífica
Companhia.
Ana Botafogo, Ekaterina Maximova, Vladimir Vasilev, Monica Panader, Cristina Martinelli, Aldo Lotufo,
José Moura e Emílio Martins dançaram como bailarinos convidados na companhia, enquanto Eleonora
Greca, Eliane Sobrinho, Ailton Galvão, Regina Kotaka,
Jurandi Silva, Inês Drumond, Claudemir Cruz, Ana
Silva e Wanderley Lopes são alguns dos importantes
nomes que contribuíram com seu talento para o sucesso do Balé Teatro Guaíra, que em seus 40 anos
de existência, constituiu um repertório com centenas
de coreograﬁas.
O trabalho desenvolvido pela companhia ao longo de quatro décadas se faz, com certeza, merecedor
desse Voto de Aplauso e das congratulações por parte
do Senado Federal.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador Álvaro Dias.
REQUERIMENTO Nº 542, DE 2009
Requer Voto de Aplauso ao povo de
URUCARÁ, Amazonas, pelo transcurso do
aniversário de fundação do município, em
25 de abril de 2009.
Requeiro, ﬁos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo de Urucará,
no Amazonas, ao ensejo do transcurso de sua fundação, 12 de maio.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Prefeito Municipal Fernando
Falabela e, por seu intermédio, ao Presidente e demais
membros da Câmara de Vereadores, ao Poder Judiciário
local e, principalmente, à população do Município.
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Justiﬁcação
Urucará, próspero município amazonense, teve
origem em 1814, na primitiva povoação de Santana
da Capela, fundada por Crispim Lobo às margens do
Rio Amazonas. A denominação “Urucará” provém da
fusão de dois vocábulos indígenas: “Um” e “Cará”, que
signiﬁcam respectivamente “cesto de palha” e “inhame”. Os primitivos habitantes da área eram os índios
Burubus, Caboquenas e Guanavenas.
Hoje, Urucará produz mandioca, banana, guaraná, cacau, maracujá, milho, feijão, arroz, juta, malva,
entre as principais culturas temporárias e permanentes. Na Pecuária: o criatório de animais no município
tem destaque na bovinocultura, com gado, de corte e
misto. Também são criados bufalinos e caprinos. Pesca:
atividade artesanal, sendo o pescado destinado ao consumo local. Avicultura: produção de frangos e galinhas
de postura. Extrativismo vegetal: atividade é tradicional
no município, ﬁgurando como seus principais produtos a palha branca, cipó titica, madeira beneﬁciada e
castanha-do-pará. Também tem expressão a criação
de peixe tambaqui, em barragens especiais.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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tegoria organizada e reconhecida por toda a sociedade. Os anos 80 foram marcados pela solidiﬁcação e
organização da proﬁssão do Corretor de Imóveis em
todo o Brasil.
O mercado não comporta proﬁssionais com baixa
qualiﬁcação. A complexidade da intermediação imobiliária inclui aspectos jurídicos e econômicos, exigindo
proﬁssionais bem preparados, tanto do ponto de vista técnico como ético. Hoje o corretor avalia imóveis,
presta consultoria de investimentos no mercado imobiliário, vende consórcios imobiliários, dá assistência à
obtenção de ﬁnanciamentos para aquisição de imóveis
e ajuda o cliente a fazer a melhor escolha de acordo
com seu bolso.
O Corretor de Imóveis é um proﬁssional devidamente reconhecido, o qual é meritório prestar homenagem a estes proﬁssionais, em sessão solene no
Senado Federal.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 543, DE 2009
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
uma Sessão Especial, no dia 3 de setembro de 2009,
às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis.
Justiﬁcação
No dia 27 de agosto é comemorado o dia do
Corretor de Imóveis. A proﬁssão surgiu no século XX,
quando o desenvolvimento das cidades fez com que a
comercialização de imóveis, por intermédio dos anúncios em jornal, se tornasse constante, passando a
existir como forma de vida, como proﬁssão. O Corretor
de Imóveis nessa época era conhecido como agente
imobiliário.
O nascimento da categoria ocorreu na década
de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, quando
foram criadas as primeiras leis trabalhistas. Nos anos
40 os Corretores de Imóveis faziam parte de uma ca-

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 544, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 256 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja retirado, em termo
deﬁnitivo, o Requerimento nº 530, de 2009.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do
art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

538

16848

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 545, de 2009
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REQUERIMENTO Nº 546, de 2009

Requer Voto de Repudio à tentativa de
intimidação contra o Secretário-Geral do
Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no
dia 8 de maio de 2009, em Manaus, AM.

Requer Voto de Pesar pela morte do
taxista Olavo Das Neves Corrêa, assassinado brutalmente na madrugada de domingo,
dia 10 de maio de 2009, em assalto de que
foi vítima.

Requeiro, nos termos do art. 223, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Repúdio à tentativa
de intimidação contra o jornalista Cristóvão Nonato,
Secretário-Geral do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Amazonas, no dia 8 de maio de 2009, em
Manaus, Amazonas.
Requeiro, ademais, que esta moção seja levada
ao conhecimento do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Amazonas e, por seu intermédio, à Federação Nacional dos Jornalistas.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo falecimento do taxista Olavo das Neves CORRÊA, assassinado brutalmente na Capital do Amazonas, domingo
de madrugada, dia 10 de maio de 2009, em assalto de
que foi vítima no exercício de sua proﬁssão.
Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja
levado ao conhecimento da família do Sr. Olavo e ao
Sindicato dos Taxistas de Manaus.

Justiﬁcação
Cristóvão Nonato, jornalista amazonense, foi vítima, na semana passada, de tentativa de intimidação,
praticado por desconhecidos, mas, segundo o Presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, sem
dúvida praticada por alguém que pretendia tumultuar,
com ameaças sorrateiras, o trabalho da Comissão de
Funcionários da TV-Cultura, de Manaus, da qual aquele
proﬁssional fazia parte.
Segundo queixa registrada na Policia, o carro do
jornalista foi incendiado na madrugada do dia 8, quando
ele foi acordado e saiu às pressas de sua residência,
para apagar o incêndio. César Wanderley, presidente
do Sindicato, acha que o crime pode ter sido cometido ou encomendado por inimigos da democracia. “É
estranho que Cristóvão tenha sido vítima de violência
tão desparatada. Conhecemos bem seu trabalho e sabemos que ele não tem inimigos. Como não vemos o
ato como vandalismo, indagamos qual seria o motivo
para esse atentado,
certamente contrário à democracia?”
Com o Voto de Repúdio que requeiro, o Senado
presta solidariedade ao jornalista e a toda a imprensa
do Amazonas e do Brasil
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

Justiﬁcação
Olavo das Neves Corrêa, de 54 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada de domingo último,
em assalto de que foi vítima. Ele, como de hábito, trabalhava também de madrugada, para atender à população da Capital do meu Estado. Aquela foi a última
para esse correto proﬁssional. Bandidos, que ﬁngiram
ser passageiros, tiraram a vida do taxista. O crime comoveu a categoria, que se sente desprotegida. Não é
a primeira vez que um taxista é assassinado em meu
Estado. Os colegas de Olavo pedem às autoridades
policiais maior rigor na ﬁscalização, para que dedicados
trabalhadores possam exercer seu ofício sem risco.
Com esse Voto de Pesar, o Senado da República presta solidariedade aos familiares do taxista assassinado, extensivamente a todos os proﬁssionais
da categoria.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai à Arquivo.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
OF. nº 67/2009-GSRC
Brasília, 12 de maio de 2009
Senhor Presidente,
Em que pese estar presente na sessão de hoje,
12 de maio de 2009, conforme registro no painel eletrônico, não pude participar Ordem do Dia, uma vez
que estava em audiência fora do Senado Federal.
Assim, requeiro seja justiﬁcada a minha ausência
no processo de votação. – Senador Roberto Cavalcanti, PRB/PB.

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à lista de oradores.
Pela Liderança da Minoria, falará o Senador Raimundo Colombo. (Pausa)
Senador Marconi Perillo. (Pausa.)
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o
senhor me permite somente saudar os 80 Vereadores
do Ceará que estão presentes. Eu queria apenas cumprimentá-los e desejar boas-vindas a todos. Estamos
aqui lutando por cada um dos senhores.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa se associa às homenagens de V. Exª.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
cumprimentar o Senador Mário Couto pelo excelente
trabalho que fez como Líder das Minorias. V. Exª foi
combativo, foi sério, foi presente, orgulhou a todos nós.
Eu quero aqui dar-lhe os parabéns, o nosso reconhecimento em nome de toda a Bancada. E eu tenho a
enorme responsabilidade, agora, de continuar o seu
trabalho. Substituí-lo, não, porque nós trabalharemos
juntos. Mas o seu estilo forte, corajoso, ousado, deu e
dá uma contribuição muito grande a esta Casa. Como
Líder da Minoria o senhor nos conduziu de uma forma brilhante. Eu queria aqui registrar o nosso orgulho
e o reconhecimento pelo seu trabalho, que é, de fato,
destacado e merece o aplauso de todos nós. E eu tenho certeza de que estou fazendo isso aqui em nome
de todos. Nossa gratidão, o nosso reconhecimento
e os nossos parabéns. O senhor conte com a gente
para continuar esse trabalho que nos orgulha a todos.
Parabéns.
Eu gostaria, também, de cumprimentar o Senador
José Agripino, o Senador Arthur Virgílio, bem como a
todos os Senadores da Bancada da Minoria que ﬁzeram a gentileza, o gesto de indicar o meu nome para
assumir essa responsabilidade. Com certeza, eu tratarei
de me esforçar ao máximo para poder estar à altura
desse trabalho, que é um trabalho importante.
O Parlamento brasileiro vive um momento difícil,
desgastado, mas é importante que todos nós e o País
saibamos da importância que tem. Tenho certeza de
que nós vamos conseguir reverter esse quadro de desgaste e voltar a ter a credibilidade necessária para que
a gente se estabeleça, cada vez mais, como ﬁzemos,
ao longo do tempo, como uma instituição que assegura
a democracia, que garante a liberdade, que promove a
justiça e que dá espaço a todos os brasileiros.
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Acho que esta fase nós vamos superar enfrentando-a, mudando o que precisa mudar, corrigindo o
que precisa ser corrigido. O Presidente Sarney anunciou aqui o resultado do estudo da Fundação Getúlio
Vargas, que dá já um parâmetro de trabalho. Vamos
discutir, vamos aperfeiçoar, vamos ajudar para que o
Parlamento esteja à altura da expectativa e realizando
aquilo que a sociedade espera e quer.
Mas eu gostaria também de referir-me, neste pronunciamento, a alguns assuntos que são importantes.
Eu viajo muito pelas estradas do meu Estado e tenho
certeza de que todos os Srs. Senadores fazem o mesmo em cada um dos Estados. A gente vê que houve no
Brasil, de alguns anos para cá, um aumento signiﬁcativo do número de veículos que circulam e também a
necessidade de oferecer uma infraestrutura adequada
para que as pessoas viajem em segurança, no ritmo
que a lei permite e que desejam para poderem trafegar, ir e vir, e levar ou a produção, ou a presença. Enﬁm, cada um na sua missão. Agora a grande verdade
é que nós percebemos que não há os investimentos
adequados na infraestrutura, sobretudo rodoviária,
que permita aos brasileiros se deslocarem com essa
segurança necessária.
Fiz um pequeno estudo e quero associar a ele
a necessidade das obras que precisam ser feitas, as
obras rodoviárias no nosso País.
No ano de 2008, no Estado de Santa Catarina,
morreram de acidentes, no nosso País, apenas nas rodovias federais, 562 pessoas. Morreram 562 pessoas
morreram nas estradas federais no Estado de Santa
Catarina. Houve mais de 13 mil acidentes. Isso mostra
a situação em que nós estamos hoje em relação ao
problema das estradas de Santa Catarina.
Eu tenho aqui um documento – uma resposta a
um pedido de informação – do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transporte (Dnit) que mostra como
aquilo que fazemos aqui no Senado, no Congresso,
aprovando o Orçamento, mesmo o trabalho do próprio
Governo, na verdade não se realiza, Líder José Agripino. Somente 27% dos recursos disponíveis para aplicação nas BRs foram efetivamente pagos entre 2003
e 2008. Ou seja, o Governo propõe um Orçamento,
nós aqui debatemos e aprovamos o Orçamento que
é proposto pelo Governo, mas apenas são realizados
27% daquilo que precisa ser feito ou que o próprio
Governo planeja fazer para a evolução do sistema rodoviário do nosso País.
Se formos olhar, mesmo com a atuação do PAC,
que chama a atenção dos brasileiros como se estivessem enfrentando os problemas que nós temos – e o
problema rodoviário e dos acidentes nas rodovias é
um deles –, a gente vê que o PAC não tem sucesso
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nenhum, não mudou a realidade existente. Vê-se, por
exemplo, que, no ano de 2003, a dotação orçamentária
era de R$101 milhões, o autorizado foi R$81 milhões,
mas o efetivamente pago – vejam bem, senhores –,
foi de apenas R$12,430 milhões.
Se formos olhar o ano de 2004, veremos: o que
foi proposto foi a dotação de R$105 milhões, aprovados; o que foi empenhado foram R$67 milhões; e o
que foi pago, apenas R$24 milhões, 12% daquilo que
o Orçamento propunha.
Assim, às vezes, fazemos uma luta, trabalhamos
meses aqui para poder discutir o Orçamento que o Governo manda, o dinheiro que tem para investir, para
poder administrar o Governo. Nós o votamos e o aprovamos, depois de longo debate, de muitos conﬂitos,
de busca de entendimento entre os Estados, entre as
prioridades. Então, vai-se ver o que é aplicado, o que,
de fato, acontece e, aí, percebe-se que a realidade é
completamente outra. Vamos percebendo que passa
ano, muda Governo e as coisas não acontecem. Aí
você começa a se decepcionar profundamente.
E, se associarmos isso à consequência que isso
traz, que são vidas que se perdem no campo rodoviário, por exemplo... Tenho aqui que, de janeiro a maio
de 2009, em Santa Catarina, já houve 186 acidentes
fatais, apenas nas estradas rodoviárias federais. Foram 5.421 acidentes, e 3.541 pessoas saíram feridas
dos acidentes nas rodovias.
Senador Presidente Romeu Tuma, se olharmos
os números, pode-se pensar: bom, eram 100 milhões,
aplicaram-se 12 milhões; não foi possível, há uma burocracia enorme, o pessoal vai para a Justiça; não deu
para aplicar, aplica-se no ano que vem. Tudo bem. Este
é o Estado brasileiro. Mas, quando se mostra, por outro lado, que 200 pessoas perderam a vida em cinco
meses, aí há outra avaliação. E perderam por quê?
Porque há um excesso de veículos, há um descontrole
completo nas rodovias federais.
Nós estivemos agora percorrendo as rodovias, a
470, a 101, a 282 – que, graças a Deus, foi concluída
no trecho que faltava. Mas é uma loucura, é quase uma
insanidade trafegar por aquelas rodovias. A duplicação
da 101 está atrasada, e a da 470 não começou ainda.
Essa é a realidade. Quando se compara e coloca o
custo disso em vidas, aí realmente vemos a dimensão
do que estamos falando.
Santa Catarina é um Estado turístico, um Estado
que desenvolveu a sua economia e aproveita fortemente
esse potencial. Mas, veja bem, Senador Romeu Tuma,
de 2000 a 2009, 63 argentinos perderam a vida nas
rodovias federais. Isso repercute lá, inclusive – não
poderia ser diferente –, e intimida o desenvolvimento
por meio do turismo, porque as pessoas começam
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a dizer: “Mas não dá para viajar lá. Não há estrada,
não há como trafegar, não há como chegar ao lugar
de destino, não há como usufruir as belezas de Santa Catarina, as praias, o clima, a convivência com as
pessoas, porque, simplesmente, não há como chegar
pelas estradas”. Então, uma coisa é o que o Governo
propõe; outra coisa é o que anuncia por meio do PAC;
e outra bem diferente é o que realiza por meio das
obras que estão lá colocadas.
Por isso, eu queria abordar esse assunto. É um
alerta, um chamamento de atenção. São dados oﬁciais que quero disponibilizar à imprensa e aos demais
Senadores que desejarem tomar conhecimento. Há
informação de todos os Estados do Brasil, e mostra
exatamente a ineﬁciência e o excesso de publicidade
das ações do Governo em várias áreas – mas, neste
caso, no plano rodoviário.
Eram essas, Sr. Presidente, as ponderações.
Agradeço pela oportunidade.
Durante o discurso do Sr. Raimundo Colombo, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelos
Srs. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, e Romeu Tuma, sucessivamente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, quero cumprimentá-lo e desejar boa sorte
na Liderança da Minoria. V. Exª está sempre presente,
e sei que fará um bom trabalho.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Na intercalação entre oradores e Líderes, convido o
Senador Adelmir Santana, como inscrito e, em seguida,
o Senador Demóstenes Torres, como Líder do DEM.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da
Saúde atualiza, dia a dia, os números conﬁrmados de
brasileiros infectados pelo vírus da gripe suína – ou
Inﬂuenza A (H1N1) –, inclusive registrando contágios
ocorridos no território nacional. O último número fala
em 32 suspeitos e 8 conﬁrmados. São pacientes localizados em diversos Estados. A maioria contraiu o
vírus no exterior e ainda não há casos letais no Brasil,
esperando-se que as autoridades sanitárias sejam felizes em evitar que isso ocorra.
Nas duas últimas semanas, o assunto dominou
o noticiário e praticamente monopolizou as atenções
do Ministério da Saúde, ocupado em evitar um clima
de pânico na população brasileira. Ainda hoje, esteve
aqui, na Comissão de Assuntos Sociais, o Ministro
Temporão, explanando sobre a matéria.
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Dito tudo isso, chamo a atenção para um dilema
que deve estar cercando o Ministro José Gomes Temporão e toda a sua equipe.
Como priorizar o combate à gripe suína no Brasil
se os efeitos atuais da dengue, outra doença gravíssima, são muito maiores e muito mais visíveis?
Atualmente, a dengue é a arbovirose mais comum que atinge o homem, sendo responsável por até
100 milhões de casos por ano no mundo. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, cerca de 20 mil desses pacientes morrem atualmente. É uma verdadeira
tragédia planetária.
A febre hemorrágica da dengue e a síndrome do
choque da dengue atinge pelo menos 500 mil pessoas/ano no planeta, apresentando taxa de mortalidade
de até 10% para pacientes hospitalizados e 30% para
pacientes não tratados.
A dengue é transmitida através da picada de uma
fêmea contaminada do Aedes aegypti, pois o macho
se alimenta apenas de seiva das plantas. Um único
mosquito desses, em toda a sua vida (45 dias úteis,
em média), pode contaminar até 300 pessoas.
Convenhamos que parece um quadro muito grave, mas estranhamente não sensibiliza a mídia nem
mobiliza a chamada opinião pública nem mesmo a
classe política.
Pior que isso: a dengue não abala as autoridades
da área de saúde tanto quanto a nova gripe suína, que
virou o grande destaque dos noticiários.
Preocupa-me registro feito pela Agência Brasil,
focalizando justamente esse paradoxo, quando entrevistou o antropólogo e historiador Cláudio Bertoli,
em São Paulo, ouvindo dele a seguinte advertência:
“O destaque dedicado à gripe suína nos meios de comunicação acaba deixando de lado outras doenças,
algumas até mais letais”, diz ele, explicando que isso
acontece pelo fato de a gripe ser uma doença nova.
Além disso, lembrou Bertoli, existe ainda uma
forte referência no imaginário popular com relação
aos 26 milhões de mortos em decorrência da gripe
espanhola, em 1918. Há quem fale até que foram 50
milhões de vítimas.
Segundo o antropólogo Bertoli, como o novo vírus
ainda é desconhecido, traz o temor de que essa doença
possa “colocar em xeque” a existência da civilização
humana. “Ao lado de uma epidemia biológica, há sempre uma epidemia de medo”, destacou ele.
Por isso, apesar do baixo número de casos conﬁrmados no Brasil, a gripe suína acaba sobrepondo-se
à atenção dedicada à dengue.
Para o antropólogo, isso se motiva principalmente pelo fato de o “discurso midiático ser um discurso
espetacular”.
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Concedo o aparte ao nobre Senador Papaléo
Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Adelmir Santana, quero parabenizar V. Exª pelo discurso que faz exatamente porque nele há um fundamento muito forte sobre a questão que estamos
enfrentando. Não quero negar. Hoje, V. Exª inclusive
estava presente, tivemos uma audiência pública com
o Sr. Ministro da Saúde – e, mais uma vez, reitero a
presteza do Ministro com o Senado, todas as vezes
que é convocado ou convidado para vir aqui. Entendemos que o Ministro fez sua parte de uma maneira
muito positiva hoje, na nossa Comissão de Assuntos
Sociais, presidida pela Senadora Rosalba Ciarlini, e
na Subcomissão de Saúde, presidida pelo Senador
Augusto Botelho. Quero registrar também que me
senti muito honrado quando fui indicado Relator dos
temas que vamos discutir na Comissão de Assuntos
Sociais. V. Exª tem razão, porque a concentração de
casos, principalmente na nossa Região Norte e aqui
no Centro-Oeste, de dengue e de malária, faz com
que realmente passemos a nos preocupar com o fato
de que o Ministério da Saúde desfoque, dessas áreas
importantes relacionadas à dengue e à febre amarela,
o centro das suas atenções e que ﬁquemos apenas na
questão da gripe – sobre a qual vou falar aqui – popularmente chamada de gripe suína.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Ou
Inﬂuenza A.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Ou Inﬂuenza A, exatamente. Foi muito boa essa mudança, essa
caracterização, para o povo não ﬁcar pensando que,
se você tiver contato com o porco ou qualquer coisa
parecida, até alimentando-se de carne de porco, pode
pegar a gripe, porque não tem nada a ver. Fico satisfeito
em saber que o País, pelo Ministério da Saúde, está
tomando todas as providências sobre a prevenção e
as cautelas que temos de tomar em portos, aeroportos e outras entradas de pessoas ou de estrangeiros.
Mas louvo seu discurso exatamente por isso, porque
não podemos desviar a nossa atenção daquilo que é
crônico em nosso País e que precisa de investimentos
pesados, ﬁrmes na área, principalmente, do saneamento básico, que não podemos deixar que ﬁque de lado.
É necessário que recursos continuem sendo injetados
para o combate e prevenção à dengue e à malária, e
que continuem as ações de Governo. Acredito que
brevemente estaremos livres da preocupação com a
Inﬂuenza A. Parabéns a V. Exª. Quero, mais uma vez,
ressaltar que V. Exª participou hoje de uma audiência
pública muito positiva para nós. E o Ministro e toda a
sua equipe do Ministério da Saúde vieram aqui nos
esclarecer, prestigiar o trabalho da nossa Comissão e

542

16852

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Subcomissão. E quero deixar claro, principalmente,
que estamos lidando com um só partido em nossa Comissão, que é o partido da saúde. Muito obrigado.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agradeço a V. Exª pelo aparte.
E queria reaﬁrmar que, na avaliação de Bertoli,
os veículos de comunicação tratam de assunto que
fogem do comum, como é o caso dessa nova gripe, e
dão esse destaque midiático.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti e, em seguida, ao Senador Augusto Botelho, ambos médicos, aliás, o primeiro também médico.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Adelmir, ﬁco feliz que V. Exª, não sendo médico,
esteja abordando com muita propriedade esta questão. Aliás, a Comissão de Assuntos Sociais, através da
Subcomissão da Saúde, e também todos os membros
da Comissão de Assuntos Sociais, começou um ciclo
de debates sobre o Sistema Único de Saúde e os seus
diversos aspectos. Assisti atentamente à palestra do
Ministro. Digo a V. Exª que não estou convencido do
que foi colocado ali, números relativos, como porcentagens, o que não retrata muito a realidade, por exemplo,
quando se diz que se investiu 80% a mais na Amazônia, num Estado x, ou seja, que poderia investir 1 e
passou a investir 8, o que dá 80% a mais. Então, não é
bem por aí, o raciocínio não pode ser esse. V. Exª citou
a questão da dengue, que só chamou a atenção das
autoridades brasileiras e da imprensa quando atingiu
o Rio de Janeiro. Enquanto estava na Região Norte,
no Centro-Oeste, não houve nenhum tipo de atenção.
A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, está muito
capenga, Senador. Na verdade, é preciso, sim, que depois dessas audiências possamos fazer uma profunda
análise e mostrar, realmente, onde estão os gargalos,
porque é sempre aquela história: está faltando dinheiro
para a saúde. Está faltando competência para gerir e
está faltando seriedade na gerência do recurso público.
Veja a questão da saúde indígena: é só roubalheira.
Veja o que acontece na Funasa: é só desvio de dinheiro. Então, assim, não há dinheiro que chegue.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agradeço ao Senador Mozarildo e concedo, em seguida,
um aparte ao Senador Augusto Botelho. E, mesmo
sem ser médico, Senador Mozarildo, estou atento e
acompanhando esses fatos. E chama-me a atenção
essa questão midiática para a gripe suína, quando
vemos inúmeros, milhares e milhões de casos ocorrendo na questão da dengue. Um aparte ao Senador
Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Adelmir Santana, V. Exª tem-se destacado por
defender as pequenas e microempresas aqui, mas
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agora está defendendo a saúde. Eu agradeço e ﬁco
feliz pela sua manifestação. Faço um aparte a V. Exª
para reaﬁrmar realmente que o Ministério da Saúde
tomou as medidas adequadas para conter a disseminação do vírus; espero que ele tenha sucesso. Se
houver recursos e as ações forem mantidas no sentido que estão sendo mantidas, nós não vamos permitir
que esse vírus se dissemine incontrolavelmente pelo
País. Agora, as pessoas têm que também cooperar.
Este papel que tenho na mão eu recebi na quinta-feira
passada, no Aeroporto de Boa Vista, e ainda não havia
sido conﬁrmado nenhum caso de febre H1N1, suína,
no Brasil. Recebi antes das conﬁrmações dos casos,
para mostrar como lá, em Roraima, onde as coisas
custam a chegar, o Ministério da Saúde já estava, com
eﬁciência, distribuindo orientações sobre a gripe suína.
Fiz aparte a V. Exª para poder parabenizá-lo e dizer
que o senhor tem incorporado agora mais um lutador
e defensor da saúde nesta Casa.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Obrigado, Senador Botelho.
Eu citei aqui, Senador Botelho, exatamente o estudo do nosso Bertolli, que, na verdade, é um antropólogo e historiador; portanto, também não é médico.
Nessa mesma linha, é também um estudioso da
história das epidemias, o infectologista Stefan Cunha,
que foi ouvido pela Agência Brasil e destacou outro fator que faz com que a gripe suína cause maior temor:
A cobertura “em tempo real” da evolução do número
de casos. Segundo ele, ainda é cedo para determinar a capacidade de contaminação e a letalidade do
novo vírus.
Apesar de os números atuais indicarem para uma
taxa de mortalidade acima de 20%, Cunha explicou que
as características da população mexicana contaminada
podem ter elevado o número de mortes naquele país.
“O que a gente acha é que a população dos mortos
no México é uma população mais debilitada”, destacou o infectologista, portanto, abrindo reﬂexão sobre
o assunto que domina o noticiário este mês.
A comunicação globalizada, a capacidade de
monitoramento em tempo real, os antibióticos e as
drogas antivirais são avanços que não estavam presentes na época da pandemia da gripe espanhola e,
agora, ajudam a combater a gripe suína ou Inﬂuenza
A (H1N1).
De acordo com Stefan Cunha, essas medidas,
em conjunto com as ações para evitar a disseminação da doença, podem diminuir o possível número de
mortos pela doença.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dito tudo
isso, falo da Dengue Hemorrágica, uma doença grave, que se caracteriza por alterações da coagulação
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sanguínea das pessoas infectadas. Inicialmente se
assemelha à dengue clássica, mas, após o terceiro
ou quarto dia de evolução da doença, surgem hemorragias, pelo sangramento de pequenos vasos e nos
órgãos internos.
Na Dengue Hemorrágica, assim que os sintomas
da febre acabam, a pressão arterial do doente cai, o
que pode gerar tontura, queda e choque. Se a doença
não for tratada com rapidez, pode levar à morte.
Na mesma linha de preocupação, convivemos
hoje no Brasil com a “Síndrome de Choque da Dengue”.
Esta é a mais grave apresentação da dengue e
se caracteriza por uma grande queda ou ausência de
pressão arterial. A pessoa acometida pela Síndrome
da Dengue apresenta um pulso quase imperceptível,
inquietação, palidez e perda de consciência.
Neste tipo de apresentação da doença há registros de várias complicações, como alterações neurológicas, problemas cardiorrespiratórios, insuﬁciência
hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural. Se
a doença não for tratada com rapidez, pode levar à
morte.
A América convive com mais de 850 mil casos
de dengue por ano, dos quais cerca de 600 mil só no
Brasil.
Pensávamos que a situação estava sob controle
este ano, mas não está. Em balanço parcial divulgado
ontem, o Ministério da Saúde aﬁrma que os casos de
dengue no País caíram 49% em comparação ao mesmo
período de 2008. Mas já passaram da marca de 220
mil casos e a situação ainda é muito preocupante em
oito Estados: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso e Roraima.
Essa é a triste realidade do País, que agora ainda
é obrigado a conviver com verdadeiras tragédias provocadas pelas mudanças climáticas, com enchentes
no Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e outros
Estados, trazendo o risco de outras epidemias.
De acordo com a divulgação do Ministério da
Saúde, houve queda expressiva em relação aos casos de dengue hemorrágica no País. São 552 pessoas
que evoluíram para FHD, contra os 2.531 casos registrados em 2008, o que corresponde a uma queda
de 78,2%.
Até agora, 87 pessoas morreram vítimas da dengue no Brasil, sendo 55 por dengue hemorrágica e 32
por complicações da forma menos grave da doença.
A medida tomada pelo Ministério da Saúde é a
mesma: garantir recursos e enviar equipes para as
regiões mais atingidas, mas a batalha parece longe
do ﬁm. Sem medidas de combate efetivo, os casos
continuam se disseminando.
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No Distrito Federal, entretanto, podemos comemorar a redução do número de casos em comparação com os primeiros quatro meses de 2008. No ano
passado foram 1.804 casos contra 779 notiﬁcados até
abril de 2009. No ano passado, portanto, apenas uma
pessoa morreu em decorrência da doença. A redução
é reﬂexo claro do trabalho da Secretaria de Saúde do
Distrito Federal, que, como rotina, continua enviando
cerca de 670 agentes de saúde para vários pontos do
DF, destruindo as larvas do Aedes Aegypti e combatendo a contaminação.
As chuvas que continuam ocorrendo, no entanto,
merecem atenção de todos nós. E por isso fazemos
esse alerta, principalmente em regiões como Planaltina,
São Sebastião, Sobradinho II, Taguatinga, Estrutural
e Guará, mais atingidas pela doença. É preciso continuar o trabalho de prevenção que está sendo feito por
essas equipes da Secretaria de Saúde.
Quero concluir este pronunciamento, Sr. Presidente, lembrando que a dengue foi reconhecida há
aproximadamente 200 anos e tem apresentado caráter
epidêmico e endêmico variados, tendendo a se agravar
nos últimos anos e nos próximos.
O aumento da concentração humana em ambiente urbano propiciou crescimento substancial da
população viral.
Os números que cercam essa doença obrigam
todas as forças da sociedade a priorizar o seu combate.
Não podemos subestimar a gripe suína, um problema crescente e imprevisível, mas a dengue é milhares de vezes maior nos seus efeitos devastadores
já contabilizados.
Portanto, vamos acordar para essa emergência.
É o alerta que faço daqui da tribuna do Senado, tentando reconduzir o foco para uma situação dramática
da saúde brasileira e não ﬁcarmos focados apenas nas
questões midiáticas de uma coisa que ainda não é tão
grave como é a questão da dengue no Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Adelmir Santana, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, Senador Azeredo, e, depois, pela ordem...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas para registrar que tem um pedido
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meu pela Liderança do Governo já há algum tempo.
Eu gostaria de fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu assumi agora. O da vez, tem um documento, é o
Demóstenes Torres. Está escrito aqui.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estou inscrito como Líder em que lugar, Sr. Presidente?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Liderança. Depois do Demóstenes, Sérgio Zambiasi
está inscrito; como Líder, Romero Jucá, Arthur Virgílio
e Inácio Arruda. Líderes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Fora do
microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Eduardo Azeredo, pela ordem.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sim, Sr. Presidente,
pela ordem. Depois das intervenções, queria só trazer
aqui a questão referente à Anatel. Todas as entidades
brasileiras de ﬁlantropia que utilizam o sistema de telemarketing, que têm as doações debitadas nas contas,
estão sendo proibidas de fazê-lo. Isso vai trazer um
incômodo, um prejuízo muito grande para as Santas
Casas, para os hospitais ﬁlantrópicos, para as Apaes,
para as entidades de caridade. Todas elas estão sendo
prejudicadas por essa decisão da Anatel de proibir a
cobrança em conta dessas contribuições.
É importante que todos estejam atentos. Isso
prejudica o País todo. São entidades do terceiro setor
que estarão prejudicadas, Sr. Presidente. Por isso, é
importante que a Anatel reveja essa posição.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, não seria apenas pela ordem,
mas também pela paciência do Senador Demóstenes
Torres, que já está na tribuna.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O Senador Demóstenes
Torres é um grande Senador pelo Estado de Goiás e
vai me permitir, Senador Mão Santa.
Faço um registro, para satisfação nossa, de termos aqui o ex-Prefeito da cidade de Marabá, Tião
Miranda. Por dois mandatos, por oito anos, ele governou a cidade de Marabá. Hoje é o Superintendente do
Sebrae–PA. Tenho certeza absoluta de que Marabá já
é hoje o polo do sul do nosso Estado e vai se transformar no maior Município do eixo rodoviário e hidroviário do País quando estiverem prontas as eclusas
de Tucuruí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos.
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Senador Demóstenes, eu vou pedir mais paciência. É que está presente e assumiu hoje o Senador
Mauro Fecury.
Mauro Fecury enriquece este plenário. Eu sou do
Nordeste; ele, do Maranhão. Ele desenvolveu o Nordeste e o Brasil no ensino universitário. Ele é assim
um Thomas Jefferson. Demóstenes, Thomas Jefferson
escreveu a Constituição dos Estados Unidos e foi Presidente daquele País, mas, na tumba dele, está escrito:
“Aqui jaz o fundador da Universidade de Virgínia”. Então, Mauro Fecury é o fundador do ensino universitário
lá no Maranhão, e aqui também, em Brasília.
V. Exª signiﬁca para este Senado o mesmo que
Franco Montoro representou quando saiu para ser Governador e, no lugar dele, entrou Fernando Henrique
Cardoso. Seja bem-vindo.
Com a palavra, Demóstenes Torres, que não é
qualquer um não. É um dos homens de maior conhecimento e ﬁrmeza no Direito. Ele se aproxima muito a
Rui Barbosa, e preside, para grandeza desta Casa, a
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu
venho tratar de um tema que o Senador Eduardo Azeredo começou abordar agora, no seu pedido de pela
ordem. Que tema é esse? Um tema extremamente
sensível ao Brasil.
Nós sabemos que o Brasil tem duas faces. Nós
temos um Brasil grande, um Brasil desenvolvido, um
Brasil de pequena parte de educação de ponta, de
assistência social de primeira linha. Mas ainda temos,
do outro lado, um Brasil carente, um Brasil que precisa
de diversas instituições. Entre essas instituições, estão
aquelas que prestam serviços voluntários, serviços
que fazem com que alguns brasileiros absolutamente
necessitados sejam acudidos diante da omissão do
Estado, ou mesmo da diﬁculdade do Estado em lhe
prestar determinada assistência.
Muito bem! Dentro desse grupo, existem as chamadas “pilantrópicas”. E nós temos aqui uma CPI das
ONGs que fazem os estudos sobre essas instituições
absolutamente desregradas e que levam os recursos
públicos. Têm uma predileção muito grande de muitos
Parlamentares que colocam rios de dinheiros, para que
essas instituições possam desviar os seus recursos.
Outras, ao contrário, têm atenção principalmente dos
brasileiros, muitos carentes, para que elas possam
continuar sobrevivendo.
Eu lembro aqui, por exemplo, o papel importante
da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que, ao longo dos anos, tem levantado essa
questão, tem feito com que os portadores de necessi-
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dade especiais, especialmente aqueles portadores de
deﬁciência mental, possam ter um atendimento que,
muitas vezes, o Governo não consegue lhes dar.
Nós temos os hospitais de câncer espalhados
pelo Brasil. Temos aqueles que fazem atendimento de
pessoas que necessitam realizar hemodiálise. Lembro
da Fundação Pró-Rim, de Santa Catarina, que, durante
a sua existência, já fez algo em torno de 110 mil atendimentos, 110 mil hemodiálises.
Pois bem, Sr. Presidente, o que está a acontecer? Nós votamos aqui, no ano passado, a fusão da
Telemar com a BrasilTelecom, nascendo uma outra
empresa, a Oi. Quanto a essa empresa, sempre digo
e disse naquela ocasião que eu tinha um temor muito
grande. À medida que se estabelecia quase que um
monopólio, essa empresa poderia colocar as mangas
de fora e fazer com que os brasileiros não tivessem
mais aquele serviço de outrora.
Lembremos que essas instituições arrecadam recursos principalmente através das ligações telefônicas.
Então, são cinco reais que doa um brasileiro, oito reais
que doa outro. Com isso, por exemplo, a LBV (Legião da
Boa Vontade), só o ano passado, atendeu 7,4 milhões
de pessoas em educação, em centros comunitários,
em lares para idosos, etc, etc, etc.
Então, vejam que o serviço é da maior importância. E o que aconteceu? Essas empresas tinham um
contrato com a antiga Telemar e com a BrasilTelecom
para pagar algo em torno de 10% do que arrecadavam
com essa demanda. Agora, por meio de uma denúncia,
os contratos correm o risco de ser extintos, e os atendimentos foram suspensos sumariamente, mas voltaram
devido à interlocução de alguns Parlamentares. Mas
essas doações que movimentam essas entidades realmente ﬁlantrópicas correm o risco de despencar.
Por um motivo muito simples. A Oi, segundo essas entidades, está exigindo a elevação das tarifas
de 10% para 40%, ou seja, não seria um contrato de
prestação de serviço, seria praticamente uma sociedade; essas empresas de telefonia ﬁcariam sócias
dessas entidades ﬁlantrópicas que realmente prestam
um grande serviço.
Diante disso, eu conversei com algumas dessas
instituições e conversei também com os representantes da Oi. As duas partes estão dispostas a encontrar
um termo justo. Não um pedido de 40% porque esse
realmente mais se assemelha a uma extorsão; mas se
a empresa apresentar uma planilha pode ser que um
reajuste seja necessário.
Para isto estou nesta tribuna: para fazer um apelo
a duas instituições. Primeiro, à Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel, para que ela olhe com
carinho o que está acontecendo. Mas especialmente
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ao Ministro Hélio Costa, que é um Ministro que tem
grande interlocução com a Casa, sensível, homem de
espírito público elevado, para que ele interﬁra imediatamente para que se chegue a um bom termo nessas
negociações.
Não podemos paralisar instituições como a Apae,
como hospitais do câncer, como hospitais que tratam
os rins de pacientes com doenças crônicas, como instituições católicas, espíritas, protestantes espalhadas
pelo Brasil todo que nós reconhecemos, como disse o
Senador Eduardo Azeredo, as Santas Casas de Misericórdia; nós não podemos deixar que esses serviços
sejam paralisados, porque serão milhões de brasileiros
prejudicados de um momento para outro.
Concedo um aparte ao nobre Senador Raimundo Colombo.
O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Senador Demóstenes, quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento, pela oportunidade e pela solidariedade
que presta a essas instituições. V. Exª está mostrando
e combatendo, de forma muito clara, uma injustiça
iminente. Essas entidades têm a maior credibilidade.
Voluntariamente, as pessoas acabam doando um valor
(R$ 5,00, R$10,00) cuja cobrança é feita pela conta
telefônica, porque, se fossem cobrar individualmente,
o custo e a operacionalidade tornariam a doação inviável. Só a Fundação Pró-Rim, de Santa Catarina, por
exemplo, tem 220 mil colaboradores mensais. Todos
sabemos que o SUS paga um valor irrisório que não
cobre o tratamento de hemodiálise e transplante. Essa
instituição de Santa Catarina fez mais de 800 transplantes. É exatamente isto que a Brasil Telecom e a
Oi estão fazendo: impedindo que as pessoas possam
doar pelo telefone. O monopólio público é muito ruim,
mas parece que o privado está ﬁcando muito pior. É um
desrespeito a essa tradição. Temos de combater isso.
O senhor tem toda a razão em convocar a Anatel para
que ela se expresse e se pronuncie, e em convocar o
Governo para que aja e não deixe isso acontecer. Neste
Senado, Senador Demóstenes, também proponho que
façamos uma audiência pública e convoquemos os diretores das instituições, como da Brasil Telecom e da
Oi. A Brasil Telecom nunca teve problema; agora, ela
se fundiu com a Oi, e aí as pessoas voltaram a acionar esse mecanismo. Isso é uma violência ao espírito
comunitário, participativo, da sociedade brasileira. Isso
é uma violência ao bom senso, é um desrespeito a instituições como a Apae, por exemplo, como a LBV, cujo
trabalho estive visitando nesses dias em Florianópolis.
Quero cumprimentar V. Exª. É oportuno, é profundo, é
importante. Acho que chama todos nós Senadores para
que atuemos e nos solidarizemos para impedir essa
injustiça. Coloco-me à sua inteira disposição para ser
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um parceiro nessa caminhada e não deixar que isso
ocorra. Cumprimento V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Demóstenes, V. Exª completa, realmente, com
muita propriedade, o que eu havia dito rapidamente a
respeito da preocupação com a exigência da Anatel
de suspender essas cobranças. Aqui estava conosco
também o Senador Flávio Arns, que sempre foi (e é)
grande defensor das Apaes. O fato é que não se podem tomar decisões da maneira como são tomadas.
Se existe alguma entidade ﬁlantrópica que é “pilantrópica”, que não merece ser ﬁlantrópica, que se trate
essa questão. Agora, não tem sentido isso que está
virando norma no Brasil. Realmente vai do oito ao oitenta. Quer dizer, ou há uma situação extremamente
fechada ou uma situação de anarquia. Nós temos de
buscar sempre a alternativa do bom sendo. E o bom
senso diz o quê? Que nós não podemos deixar que as
entidades ﬁlantrópicas que não têm nada de ﬁlantrópicas continuem utilizando essas cobranças. Por outro
lado, não podemos proibir que as entidades que precisam muito desse sistema de doação de recursos, que
são fundamentais para a sua sobrevivência, deixem de
arrecadar da forma como arrecadam.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço ao Senador Eduardo Azeredo pelo pronunciamento e concedo a palavra ao Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Demóstenes, para ilustrar o pronunciamento de V. Exª
no que diz respeito ao isolamento de cidades: no meu
Estado, o Amazonas, não tem comunicação. Para dar
um quadro mais amplo, não há Oi, absolutamente nada
das grandes empresas para fazer comunicação. Temos
33 Municípios no Amazonas absolutamente isolados,
sem comunicação, sem cobertura telefônica. Então,
quero dar esse dado para mostrar a V. Exª que há este
lado dramático da população, que precisa se comunicar,
o médico, a Justiça, o comerciante, o professor. E eles
não têm cobertura das empresas que estão atuando
no Brasil. Numa região especial, estratégica, como é
a Amazônia, populações signiﬁcativas não têm como
fazer a comunicação por falta de cobertura das grandes empresas telefônicas.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a intervenção de V. Exª e concedo a palavra
ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Demóstenes, V. Exª abordou uma parte sobre
as ONGs e essa parte ﬁnal que trata da questão das
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empresas de telecomunicações. Acabei de ouvir o pronunciamento do Senador João Pedro, do Amazonas. É
um absurdo o que acontece. Antes, quando era estatal,
realmente era ruim e não funcionava direito; depois,
privatizou-se, melhorou e eram muitas. Agora, começa a haver fusões e uma espécie de cartel que redunda em quê? Em prejuízo dos usuários. Lá no Estado
de Roraima realmente é um absurdo. Diz-se: “Ah, em
São Paulo, é difícil fazer uma ligação.” Ainda se pode
entender, porque há congestionamento de milhões de
pessoas ao mesmo tempo. Mas, lá em Roraima, ter
diﬁculdade de fazer uma ligação de um celular porque
não se consegue... É sempre ruim... E, pior, não tem
Internet banda larga. Enﬁm, é um caos. É importantíssimo convocarmos a Anatel aqui e fazermos interlocução melhor com o Ministro das Comunicações para
que haja cobrança efetiva. Aliás, eu quero lhe dizer
uma coisa: eu era um grande entusiasta da criação
de agências reguladoras. Estou começando a me decepcionar, Senador Demóstenes, porque parece que
se transformaram apenas em cabide de emprego: não
funciona a Anatel, não funciona a Anvisa, não funciona
a Anac, não funciona nenhuma delas. Então, eu acho
que temos sim, como Senado, de convocar os dirigentes dessas organizações, tanto das agências reguladoras quanto das empresas prestadoras de serviços,
para que deem explicações. Aﬁnal de contas, não é
uma concessão pública? Então nós temos que cobrar,
e cobrar mesmo. Eu concordo e quero dizer a V. Exª
que me coloco como um soldado nesta luta.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO)
– Obrigado. Concedo a palavra a V. Exª, Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Demóstenes Torres, eu me acosto a tudo o
que foi dito até agora. Extremamente oportuno este
pronunciamento de V. Exª. Mas eu queria relatar o que
se passa especiﬁcamente no Estado da Paraíba, na
capital, João Pessoa. É o caos da telecomunicação.
Quanto maior o número de empresas que operam,
mais inoperante é a ação. Diariamente, cidadãos e
empresas têm o sinal de telefonia celular interrompido.
As justiﬁcativas inexistem. Há poucos dias, tivemos um
confronto de sinais, uma operadora não interligava com
a outra. Isso se sucede a cada momento no Estado da
Paraíba. Realmente a telefonia brasileira, considerando
o número indicativo de usuários, o número de aparelhos, é um dado expressivo no Brasil, mas a qualidade
do serviço piora a cada dia, a assistência piora a cada
dia. Por isso, parabenizo todos que se acostaram ao
pronunciamento de V. Exª. Quero dizer que faço parte,
junto com todos vocês, dessa luta.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço ao nobre Senador Roberto Cavalcanti.
Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que estamos vivendo uma era diferenciada. Privatização é algo que
aconteceu e deu certo. Houve uma expansão da telefonia, mas não podemos descuidar da qualidade, não
podemos descuidar da abrangência que esse setor
deve ter e não podemos aceitar, porque é intolerável
que, de repente, as regras do jogo tradicionalmente
marcadas sejam violadas por uma parte.
Como disse, eu tive uma conversa com essas
entidades. Elas me trouxeram, por exemplo, a seguinte
questão: uma das exigências da operadora é a criação
da conta dois, que teria fatura à parte colocada dentro
do envelope.
E, segundo essas entidades, já ﬁzeram um teste
com esse modelo há quatro anos e a redução das doações foi de 70%. Pediram de luvas o adiantamento de
doze meses para a LBV, por exemplo, que signiﬁcam
R$36 milhões. Isso, só para a LBV, em um ano, signiﬁca
a diminuição de quase três milhões de atendimentos.
É um prejuízo gravíssimo para o Brasil.
Então, diante da conversa que tive com as entidades e também com a Oi – a Oi não se furtou a prosseguir no diálogo –, peço, encarecidamente, repito, ao
Ministro Hélio Costa em especial, pela sensibilidade
que tem demonstrado, pelo relevante serviço que tem
prestado ao País, pelo elevado espírito público que
tem, que intervenha nesse caso. Vou telefonar para ele,
passar tudo que já recebemos, e pedir que ele tome
conta para que esse diálogo chega a bom termo. Se
não chegar, o Congresso tem algumas alternativas.
Diante das reclamações dos Srs. Senadores, que são
porta-vozes da comunidade, que estão falando porque escutam os anseios da comunidade, temos de ver
essas alternativas. É claro que não vamos chegar lá,
mas até o cancelamento da concessão dada é possível acontecer. Claro que não estamos ameaçando,
não estamos acenando com essa possibilidade; a única coisa que nós queremos é que uma situação tão
grave como essa não prospere.
Agradeço a V. Exªs e agradeço ao Sr. Presidente
pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após brilhante pronunciamento de Demóstenes Torres,
convidamos para vir à tribuna, como orador inscrito que
permutou com o Senador Papaléo Paes, o Senador
Jarbas Vasconcelos.
Jarbas Vasconcelos representa Pernambuco pelo
PMDB. Tem uma história bonita: participou do grupo de
autênticos do MDB e foi presidente desse Partido.
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Antes, peço permissão para anunciar a presença de dois líderes da base do Legislativo, que são os
Vereadores: Professor José Filho, Presidente da Associação dos Vereadores do Piauí, e o Vereador Deusinho, Presidente da União de Vereadores do Ceará.
Eles, sem dúvida alguma, são os verdadeiros senadores municipais.
Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª pode usar
da palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vivemos hoje
tempos muito estranhos. Só muita estranheza pode
explicar a recente movimentação política em defesa
de um terceiro mandato consecutivo para o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
O mais bizarro de tudo, Sr. Presidente, é que
essa proposta parta exatamente de integrantes do Poder Legislativo. A imprensa divulgou que a sugestão
para mais quatro anos para o Presidente Lula partiu
do Presidente do Senado Federal e do Presidente da
Câmara dos Deputados. Nenhum dos dois negou a
informação.
Outro aspecto importante a relembrar é que durante a eleição para a Presidência do Senado Federal,
em 2 de fevereiro próximo passado, usaram o “fantasma” do terceiro mandato contra a candidatura do
Senador Tião Viana. Aﬁrmavam que a vitória de Tião
Viana representaria o retorno da proposta, ou seja,
do terceiro mandato. Agora o tema volta à baila, mas
justamente com o PMDB presidindo as duas Casas
do Parlamento.
Os motivos que movem os que defendem essa
iniciativa, para mim, são muito claros e vão na direção
do que venho aﬁrmando reiteradamente: essas pessoas, esses parlamentares, esses senhores, defendem,
antes de qualquer coisa, seus próprios interesses, não
pensam no Brasil; pensam em se perpetuar no poder,
usufruir eternamente de todas as benesses que isso
possa signiﬁcar. Antes de me aprofundar nesse assunto quero deixar bem clara a minha posição: sou contra
o terceiro mandato, seja para o Presidente Lula, seja
para qualquer outro Presidente da República.
E por que toda essa movimentação, já que esse
assunto tinha sido superado em meados do ano passado? Aí é que começa o sentido mórbido e desrespeitoso dessa história. O “bode foi colocado na sala”,
como se diz lá no Nordeste, numa linguagem mais simples, por causa do estado de saúde da Ministra Dilma
Rousseff, que é apresentada pelo próprio Presidente
da República como candidata governista à sucessão
do próximo ano. Diante das dúvidas sobre as condições reais da Ministra Dilma, a chamada base gover-
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nista se apressou em retomar a bandeira golpista de
um terceiro mandato.
Não tinha, e ainda não tenho, simpatias pelo
instrumento da reeleição para cargos executivos, especialmente por causa das características da política
no Brasil: personalista e com pouco pudor na hora de
usar a estrutura pública nas eleições.
O mais chocante, Sr. Presidente, de tudo isso é
que a ressurreição do terceiro mandato chega na hora
em que o Congresso Nacional enfrenta a maior crise
de credibilidade da sua história e tudo isso ocorre apenas poucos meses depois que o próprio Congresso
Nacional comemorou aqui, nesta Casa, os vinte anos
da promulgação da Constituição Cidadã.
Essa iniciativa de permitir a disputa de um terceiro
mandato consecutivo signiﬁca um golpe devastador em
todas as conquistas democráticas dos últimos anos.
É destruir, Sr. Presidente Mão Santa, a nossa jovem
Constituição.
A quem pode interessar a aprovação de uma
medida dessas com o Legislativo destroçado? É o
maior sinal de submissão de um Poder da República
que presenciei nos últimos quarenta anos, só comparável às demonstrações de subserviência e fraqueza
dos Presidentes da Câmara e do Senado durante o
período ditatorial.
Se a causa for a popularidade do Presidente da
República, é melhor implantar o parlamentarismo. Num
sistema parlamentarista, o Chefe de Governo permanece na função enquanto goza de respaldo político, mas
essa lógica também funciona num caminho contrário,
e o governo cai quando perde o respaldo popular.
Pergunto, Sr. Presidente: alguém defendeu essa
segunda hipótese por ocasião do desgaste causado
pelo escândalo do mensalão há quatro anos? Claro
que não. Vivemos no sistema presidencialista com o
direito assegurado de o Chefe do Poder Executivo disputar uma reeleição consecutiva. É o suﬁciente. Alterar isso é querer transformar o Brasil numa “república
de bananas”.
Por isso me soa absurdo essa história de que a
popularidade presidencial é pré-requisito. É a justiﬁcativa correta para aprovar um terceiro mandato.
Aﬁrma Norberto Bobbio:
A soberania popular não pode se basear
na mera autoridade do número, pois a maioria
é tão arbitrária quanto o arbítrio individual. A
soberania não pode ser senão a soberania do
Direito, de uma ordem jurídica racionalmente
organizada.
Vamos trabalhar, Sr. Presidente, sob hipóteses,
para se ter uma dimensão do que estão propondo para
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o País. Imaginem que o Congresso Nacional, contra
o meu voto, aprove o instituto do terceiro mandato. O
Presidente Lula mantém seus índices de aprovação e
se reelege pela segunda vez em 2010.
Quatro anos depois, se repetiriam as condições
atuais, e, consequentemente, o Congresso seria levado
a aprovar um quarto mandato. Não estou sendo sarcástico nem irônico, mas quem defende três mandatos
consecutivos deve referendar o quarto, sem objeções
de ordem ética.
Diante dessa perspectiva continuísta, Senador
Tasso Jereissati, talvez fosse mais racional restabelecer a Monarquia no Brasil, coroando o nosso atual
Presidente da República como “Lula I”.
O mais triste é que esse episódio mostra que o
Presidente da Venezuela, Coronel Hugo Chávez, está
fazendo escola na América Latina, onde ocorrem tentativas reiteradas em diversos países para arrebentar,
para quebrar as regras constitucionais e permitir a
perpetuação no poder.
Analisando as consequências da tendência déspota da maioria, que parece em voga em nosso continente, Bobbio fez uma outra análise que parece antever, com uma exatidão impressionante, o que ocorre
hoje no Brasil:
Entre os efeitos deletérios da onipotência
da maioria, estão a instabilidade do Legislativo, a conduta frequentemente arbitrária dos
funcionários, o conformismo das opiniões e
a redução do número de homens ilustres na
cena política.
O vírus da tirania, Sr. Presidente, cresce quase
sempre sob a complacência dos atores da cena política. É grave, muito grave que esse tema do terceiro
mandato volte à pauta política exatamente por quem
deveria, no âmbito do Poder Legislativo, defender a
democracia, a liberdade e a pluralidade.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Jarbas, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Pois não, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Estava
acompanhando aqui o noticiário. O que consta é que
uma ﬁgura que tem cumprido um belo papel no processo de unidade nacional é o Presidente Álvaro Uribe.
Mas estaria, a meu ver, incorrendo em um equívoco,
que é justamente buscar seu terceiro mandato, o que
teria sido aprovado na Câmara e estaria dependendo
de muito pouca coisa no Senado. O Presidente Uribe
tem enfrentado aquela guerrilha, que na verdade é uma
narcoguerrilha, mas a suposição de que só ele enfrenta
a guerrilha é algo messiânico, algo que merece minha
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reprovação pessoal, embora eu o admire como homem
público. Em relação ao Presidente Lula, que tem repetidas vezes dito e reiterado que não aceita discutir a
tese do terceiro mandato – e eu nem vejo mais tempo
hábil para isso –, eu acho que nós aqui somos capazes
de impedir a aprovação disso neste Senado. Eu queria
colocar para a sua reﬂexão o seguinte pensamento: A
tese é tão absurda, é tão estulta que, se o parâmetro é
a popularidade, então a popularidade garantiria mais
do que três, garantiria seis mandatos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Ele fala em pré-requisito, a popularidade é pré-requisito.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pré-requisito. Se, por outro lado, por qualquer razão de crise,
ou como aconteceu na época do chamado mensalão,
a popularidade desaba, eu pergunto: Aí nós tínhamos
o direito de amputar o mandato? Ou seja, o Presidente é eleito para cumprir um determinado termo com
a popularidade lá em cima ou com a popularidade lá
embaixo. Se popularidade garante mais mandado, impopularidade manda cassar o mandato? Que República estaríamos construindo? Que estabilidade política
estaríamos legando aos nossos ﬁlhos e netos?
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Nenhuma, nenhuma.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Então essa
é a reﬂexão que eu trago para o discurso de V. Exª
que, como sempre, é oportuno. É no mínimo estranho, a essa altura, nós estarmos às vésperas de uma
eleição, quando o Governo tem candidatura declarada
absurdamente, às vésperas não, às vésperas de uma
pré-campanha, absurdamente o Governo tem uma
candidatura declarada, o que não é nem bom administrativamente porque perde a sua gerente. E nós da
Oposição, que deveríamos estar açodados com isso,
não estamos. Estamos querendo simplesmente que
nossos Governadores façam boas gestões, que nós
saibamos sair desta crise, desta encalacrada em que
se enﬁou o Congresso Nacional, e na hora própria
vamos terçar as armas do voto para ver quem tem
mais. Quem tem mais assume e governa, quem tiver
menos perde e vai ﬁscalizar o governo vencedor. Mas
eu queria dar essa contribuição, ou seja, popularidade
não pode ser parâmetro para alguém querer mais um
mandato, porque, senão, impopularidade signiﬁcaria
amputar um mandato. E nem uma coisa é justa, nem
a outra é de tornar o País estável. Ao contrário, é de
desestabilizar o País. Obrigado, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– É valiosa, como sempre, Senador Arthur Virgílio,
a intervenção, a participação de V. Exª nos debates.
Oportunas, precisas as comparações que faz entre –
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não falou, mas deu a entender – o presidencialismo e
o parlamentarismo. Para o parlamentarismo, quando
o presidente está bem, está ótimo; mas, quando está
ruim, também é o contraponto. Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio.
Eu ouço o Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Jarbas Vasconcelos, o nosso Líder, Senador
Arthur Virgílio, já falou por nós, pelo PSDB, mas eu
gostaria também de me manifestar, porque não tem
o menor sentido voltar a essa discussão de terceiro
mandato ou, então, nós não podemos acreditar mais
em ninguém. Quer dizer, o próprio Presidente já disse
que não quer, não é isso? Mas ele permite que alguns
dos seus companheiros de Partido continuem veiculando esse assunto. Não é da nossa tradição política.
Não tem sentido se falar nisso. Não há tempo hábil
para aprovar uma mudança dessa. De maneira que é
importante que nós estejamos realmente alertas. E o
seu pronunciamento vem exatamente neste sentido,
de mostrar a importância de que o processo político
brasileiro caminhe, mas caminhe na normalidade e
não com esses sobressaltos que se colocam. Não há
nenhuma justiﬁcativa para querer mudar, porque, se
problemas existem no Legislativo, existem no Executivo em número muito maior. De maneira que não é por
esse motivo que se pode voltar a esse assunto.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– É preciso apenas destacar, Senador Eduardo Azeredo – muito grato pelo seu oportuno aparte –, que
esse tema voltou, e voltou em volume muito grande.
Primeiro foi um ex-Presidente da República com assento nesta Casa, o ex-Presidente Fernando Collor, que,
em entrevista ao Valor, um jornal de grande circulação nacional, disse com todas as letras que defende e
que defenderia em plenário um terceiro mandato para
o Presidente Lula. O ex-Presidente se enquadra nas
ﬁleiras do PTB. Depois, uma notícia não desmentida
até hoje de que os dois Presidentes da Casa pertencentes ao PMDB, da Câmara e do Senado da República, estiveram com o Presidente da República estimulando a que ele começasse a percorrer o caminho
do terceiro mandato.
Ouço o Senador Mozarildo, que tinha pedido primeiro, Senador João Pedro. Senador Mozarildo Cavalcanti, com muita honra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Jarbas Vasconcelos, quero me associar às preocupações e reﬂexões que V. Exª faz. Sou do PTB, mas
discordo completamente do pensamento do companheiro e ex-Presidente Fernando Collor, pelo que V. Exª já
colocou. Quando houve um problema com o Presidente Collor, ele sofreu o impeachment. Então, toda vez
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que houver uma variação, como houve o escândalo
do mensalão, vamos fazer o impeachment também?
E o que mais me assusta é que o PT, que se opôs tenazmente ao instituto da reeleição, agora, de maneira muito trabalhada, quer um terceiro mandato para o
Presidente Lula. Isso lembra aquela história contada
no livro A Revolução dos Bichos, em que se escreviam
umas regras e depois se alteravam, à noite, de acordo
com a conveniência do comando da revolução. Eu não
concordo. Quero deixar bem claro que não concordo
com essa idéia de terceiro mandato, como concordei
com a reeleição. Não era Parlamentar à época, mas
acho que uma reeleição é importante. E o Brasil sequer
amadureceu efetivamente a experiência da reeleição,
e já pensar em uma eleição pela terceira vez ou uma
segunda reeleição é um absurdo. Eu realmente quero
me associar e deixar bem registrada a minha posição
contrária a sequer discutir esse tema.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Muito grato ao Senador Mozarildo pelo seu aparte,
sempre de muito conteúdo. Eu acompanho V. Exª aqui
sempre atento, sempre presente. Para mim não é estranho que V. Exª reitere essa posição de democrata
e saber que seria um atentado à Constituição vigente
de apenas vinte anos mudar regras das eleições às
vésperas praticamente do pleito.
Existem dois petistas, por quem tenho muito respeito, o João Pedro e o Suplicy pedindo aparte, além
do Papaléo. Eu quero só adiantar um pouco, porque
facilita o seu raciocínio, João Pedro.
Devo admitir, no entanto, que ainda resisto a
acreditar que o Presidente Lula, por sua história e pelo
que conquistou nos últimos anos, venha a dar ouvidos
a essa proposta de romper com as regras vigentes e
apoiar um novo mandato consecutivo. A consequência
óbvia de apostar nessa aventura seria comprometer
irremediavelmente sua biograﬁa. Passaria para a história não como um Presidente competente, como é o
seu desejo, mas como um déspota que usou de todos
os recursos para se manter no poder.
Não alimento ilusões, Srªs e Srs. Senadores. A
aprovação de um terceiro mandato irá, com toda a
certeza, dividir o País.
Ouço V. Exª, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Estou acompanhando o pronunciamento de V. Exª e, como membro
do Senado, acho que é justo, primeiro, o acompanhamento de manifestações de lideranças do Congresso.
V. Exª está fazendo, como disse, um contraponto a
essas...
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Ao que eu li na imprensa.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) -...manifestações. E foram lideranças, interlocutores importantes
aqui do Congresso: do PMDB, do PTB. Mas eu vou
aproveitar, neste aparte e tenho companheiros de Bancada do PT... Nós já tivemos conversa com o Presidente. E o Presidente Lula foi peremptório em não aceitar
o terceiro mandato. Agora, penso – e essa é a minha
contribuição no sentido de a gente fazer uma reﬂexão
sobre esse quadro –, primeiro, que o Brasil não tem
condições para fazer essa discussão de terceiro mandato. Isso não cabe. Agora, o Congresso Nacional está
perdendo uma grande oportunidade de nós fazermos
o debate sobre reforma política.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Sem dúvida, Senador.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Então, nós
poderíamos juntar as forças partidárias, as lideranças,
para fazermos um debate junto com a sociedade e fazermos a reforma política. Essa é uma dívida que nós
temos no sentido de consolidar a democracia no Brasil.
Nós avançamos. E a democracia é um pilar importante
para o enfrentamento da crise econômica, da crise ﬁnanceira. A democracia é muito importante, o que conquistamos. Mas está faltando a reforma política. Então,
as lideranças do Congresso poderiam propor isso. Esta
é a pauta do Congresso: a reforma política, profunda,
estratégica, comprometida com o Estado brasileiro, em
consonância com o que pensa a sociedade brasileira.
Aí, sim, esse seria o debate. Este, no meu ponto de
vista, é o debate. Nós ainda temos tempo para pautar
a reforma política. Muito obrigado pelo aparte e pelo
zelo de V. Exª em combater idéias. Eu penso que não
ajuda o Brasil, nem a democracia, tão nova que temos
no País. Muito obrigado, Senador Jarbas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Já, já permitirei.
Muito obrigado, Senador João Pedro, pelo aparte de V. Exª, não só pela sua condição de petista. V.
Exª é Senador da República com brilho, com atuação
permanente aqui, neste plenário, e diz duas coisas
muito importantes. Por pertencer ao mesmo Partido
do Presidente da República, V. Exª, de forma peremptória, aﬁrma que o Presidente também nega, de forma
peremptória, a sua disposição de disputar um terceiro
mandato. Em segundo lugar, gostaria de apoiar V. Exª
com relação à reforma política. Essa é que deveria ser
nossa pauta: a pauta de discussão num momento tão
ruim, de tanta mediocridade que existe neste País e
que se encontra instalada hoje, dentro do Congresso
e parece não querer nos deixar.
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Senador Suplicy, eu ouço, pela ordem, o Senador Papaléo Paes, que pediu primeiro, e depois, com
muita honra, V. Exª.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Jarbas Vasconcelos, eu quero parabenizar V. Exª pelo
tema que traz hoje a esta Casa exatamente porque
era um tema que deveria estar quase que diariamente
aqui sendo discutido, para que a população pudesse
ser despertada para tudo que anda acontecendo neste País e que me parece ser um movimento, não digo
silencioso, mas falsamente despretensioso no sentido de desgastar dois grandes Poderes da República,
que são o Judiciário e o Legislativo, e deixar sempre
a salvo, livre de qualquer agressão, o Poder Executivo. Nós vemos que essa onda na América Latina, nos
países vizinhos do Brasil, é uma onda em que cada
Presidente da República tem seu estilo para se manter
ditatorialmente no Poder. Cada um tem seu estilo: o
Chávez é na força, na marra; o outro pega um plebiscito, falsiﬁca a eleição...
(Interrupção do som.)
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Cada um tem
o seu estilo. E o estilo do Presidente Lula é o estilo de
bonachão, que parece que não quer nada. Enquanto
isso, o trabalho de desgaste dos dois outros Poderes
vai, cada vez mais, se aprofundando e vai chegar o
momento que, com cara de joão bobo, – com todo o
respeito – vai dizer: “Bom, e agora? Só tem o Executivo aqui zelando pela Nação. O que vocês querem?” E
naturalmente o povo vai querer o tal do terceiro mandato. Então, seria uma grande covardia, o PT, através
do seu grande Líder, o Presidente da República, fazer
todo esse trabalho que está fazendo, que começou
desde o mensalão, desde os escândalos que aconteceram neste Governo, no sentido de facilitar uma condição para que a nossa democracia seja atingida de
uma maneira extremamente devastadora. Então, esse
é o meu pensamento e não é de agora, não, Senador
Jarbas. Essa construção visando ao terceiro mandato
já vem de muito tempo. É com toda lucidez que estão
fazendo esse processo. Que todos nós, que estamos
aqui no Legislativo, o maior poder de sustentação da
democracia, ﬁquemos atentos, governistas e não governistas, porque o terceiro mandato é muito trágico
para a Situação, para a Oposição, para todo o País,
porque não podemos voltar ao que já passamos há
alguns anos. Parabéns a V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Muito obrigado, Senador Papaléo Paes.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Obrigado inclusive por ter me cedido o seu tempo,
permutando o seu tempo com o deste orador, para que
eu pudesse falar num horário melhor.
Ouço, com muita alegria, o Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Jarbas Vasconcelos, já reportei isso
aqui, mas creio importante transmitir a V. Exª sobre
esse assunto. No início de 2007, houve um jantar da
Bancada dos Senadores do Partido dos Trabalhadores
– naquele dia, só não pôde estar presente o Senador
Augusto Botelho, que tinha um compromisso no seu
Estado, e ele não pôde testemunhar. Naquela ocasião,
perante todos nós, Senadores da Bancada do PT, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a nós, do
Partido dos Trabalhadores, que avaliava que nós não
poderíamos defender, em quaisquer circunstâncias, a
sua reeleição para um terceiro mandato...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Portanto, posso até transmitir a V. Exª que, naquela ocasião,
o Presidente começou com uma brincadeira dizendo:
“Ah, vocês não sabem como é bom ser Presidente.”
Mas aí, com muita seriedade, olhando para todos nós,
disse: “Vocês, do Partido dos Trabalhadores, não devem
defender uma nova reeleição para o Presidente Lula”.
Nós, que fomos contrários ao direito de reeleição quando o Presidente Fernando Henrique aqui apresentou
essa proposição, quero transmitir que, entre nós do
Partido dos Trabalhadores e entre nós Senadores do
Partido dos Trabalhadores, de toda a Bancada, nunca
testemunhei qualquer diálogo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Só queria pedir permissão para prorrogar por mais uma
hora esta sessão, para que se desse sequência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pois
não. Nós, em nenhum momento, Senador Jarbas Vasconcelos, temos considerado essa hipótese. É fato
que um Deputado Federal, muito amigo de todos nós,
Devanir Ribeiro, chegou a considerar essa hipótese,
mas, a pedido do próprio Presidente Lula e da direção
do Partido, não tem mais insistido nesse assunto. Portanto, pode ter V. Exª a convicção de que a perspectiva
do Presidente Lula, como é de bom senso, saudável
para a democracia, é que possa haver a eleição de uma
pessoa do Partido dos Trabalhadores, da sua equipe.
Eu próprio disse à Ministra Dilma Rousseff o quanto
compreendo as razões pelas quais ela foi escolhida
pelo Presidente para ser nossa candidata do Partido
dos Trabalhadores. Quero apoiá-la inclusive porque
ela manifestou seu interesse em apoiar uma das me-
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tas pelas quais tanto batalho: de haver o direito, no
Brasil, a uma renda básica de cidadania para nossos
191 milhões de habitantes. Então, V. Exª aqui chama
a atenção, conclama os Presidentes da Câmara e do
Senado... Essa proposição não seria a mais saudável,
mas quero garantir-lhe que o que ouvi do Presidente
Lula – e tenho ouvido constantemente – é que ele, de
fato, não cogita a possibilidade de solicitar ao Congresso Nacional, por ele próprio ou por parlamentares
da base do Governo, que haja um terceiro mandato
para si mesmo.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. É muito bom
ouvir de V. Exª e de outros membros do Partido dos
Trabalhadores aﬁrmação tão clara e transparente no
sentido de disseminar, de uma vez por todas, essa idéia
antidemocrática e anticonstitucional de um terceiro
mandato para o atual Presidente da República.
Sr. Presidente, preﬁro acreditar nas palavras do
Ministro da Justiça, Sr. Tarso Genro, de que o Presidente não tem interesse nessa discussão nem autoriza a
defender a mudança em seu nome, a exemplo do que
fazem hoje dois Deputados que pertencem à Bancada
do PT aqui no plenário do Senado da República.
O Senador Heráclito Fortes quer um aparte? Estou terminando.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Jarbas, eu pediria permissão a V. Exª para fazer um
contra-aparte curto e grosso ao Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Pois não.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ele está
garantindo que o Presidente Lula não quer. Mas V. Exª
garante à Nação brasileira que, se o Presidente Lula
mudar de idéia, V. Exª continua contra a terceiro mandato? Se o Presidente Lula amanhã mudar de opinião,
V. Exª continua contra o terceiro mandato? Porque o
que se está fazendo aqui é um jogo de empurra. Que
se está trabalhando por um terceiro mandato ou, na pior
das hipóteses, por uma prorrogação, a Nação brasileira
toda sabe. O questionamento que eu faço a V. Exª é o
seguinte: se ele mudar de idéia, se o seu Partido mudar de idéia, coerente como é V. Exª, V. Exª continua
contra o terceiro mandato? Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se o
Senador Jarbas Vasconcelos quiser que eu responda
essa pergunta como um aparte a V. Exª, eu esclareço.
Eu votei contrariamente ao direito de uma reeleição e
votarei, em qualquer momento em que isso for aqui
apresentado no Senado – e o Presidente Lula sabe
disso –, contra outro direito de reeleição para o Presi-
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dente Lula, porque seria eu contrariar tudo o que tenho
dito aqui ao longo desses anos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Eu acredito em V. Exª, Senador.
Senador Garibaldi Alves Filho, V. Exª está querendo intervir?
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Jarbas Vasconcelos, eu também quero manifestar a minha crença absoluta e total de que não vamos
ter o terceiro mandato. Essa crença decorre do fato
de que a Nação brasileira iria pressionar o Congresso
de maneira a que não se deixasse dúvida sobre a sua
manifestação com relação à contrariedade quanto ao
terceiro mandato. Eu diria a V. Exª que o Congresso
Nacional ia receber, de fato, uma verdadeira avalanche
de manifestações contrárias a isso, o que não impede
a vigilância que se tenha com relação a essa tentativa,
o que está retratado no discurso de V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Obrigado, Senador.
É muito importante, Senador Garibaldi, V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– ..., ex-Governador de Estado, ex-Presidente desta
Casa e do PMDB, V. Exª tem essa posição que não
deve surpreender os seus companheiros, pelo seu
passado e por sua postura democrática.
Para encerrar, torço, Sr. Presidente, para que o
verdadeiro desejo do Presidente da República seja
concluir o seu mandato em dezembro de 2010, passando a faixa presidencial ao seu sucessor.
Eu discordo e questiono a campanha eleitoral
antecipada que o Governo Federal vem fazendo em
torno da pré-candidatura da Ministra Dilma Rousseff,
mas sua postulação é legítima, não é um atalho para
manter o poder.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, agradecendo pela participação de
todos aqueles que se manifestaram de forma clara e
contundente contra um terceiro mandato para o Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esse foi o Senador Jarbas Vasconcelos, que mostrou
suas preocupações com uma trama para o terceiro
mandato.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agora, pela ordem mesmo é o Senador Sérgio Zambiasi, que está como Líder.
Não, ele está na sua frente, depois é o senhor.
Está aqui na ﬁla. Romero Jucá, ele aqui é o quinto e
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V. Exª é o sexto, Romero. Agora, Zambiasi. Aí é pela
ordem e pela paciência do Zambiasi.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não é
pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem e pela paciência.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
só gostaria de expressar meu voto nas votações anteriores, porque tive que me ausentar do plenário. Voto
com o nosso Líder, voto “sim” em todas as quatro indicações.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Ata fará constar sua solicitação.
Pela ordem, Senador Papaléo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente, informe-me em que posição se encontra o Senador
Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já, já, logo depois anuncio, para o Pará e para o Brasil,
o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Está bem.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, o Senador Papaléo, e pela paciência
também do Zambiasi.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com sua permissão,
Senador Zambiasi.
Sr. Presidente, exatamente eu estava esperando
fazer esse “pela ordem” antes das dezoito horas, mas
quero dizer que, às dezoito horas de hoje, no Espaço do Servidor da Câmara dos Deputados, tivemos a
abertura da exposição itinerante Mário Covas: A Ação
Conforme a Pregação. Foram convidadas para esse
evento as principais lideranças de todos os Partidos.
Um dos fundadores do PSDB, ex-Deputado, exSenador, ex-Prefeito de São Paulo e ex-Governador do
Estado, Mário Covas morreu em 6 de março de 2001,
vítima de câncer.
A exposição, aberta até sexta-feira, mostrará a brilhante trajetória política e traços marcantes de um dos
homens públicos mais importantes do século XX.
Composta de fotos e documentos selecionados do
acervo da Fundação Mário Covas, a exposição representa mais que uma apresentação biográﬁca. Signiﬁca
o resgate de parte importante de história recente do
Brasil. Serão montados 35 painéis que vão recuperar a
imagem e fatos marcantes da trajetória de Mário Covas,
em momentos signiﬁcativos, como a campanha eleitoral de 1989 e os anos de governo, que revolucionaram
a administração pública de São Paulo.
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Então, nossas homenagens, muitas lembranças
e muitas saudades desse grande democrata, desse
grande homem público Mário Covas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores
que será realizada amanhã, às 9 horas, no plenário da
Câmara dos Deputados, sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos cujas cédulas se
encontram distribuídas nos gabinetes das lideranças.
Está aí o veto que nós podemos fazer a abolição
dos nossos velhinhos aposentados.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço desculpas
ao Senador Sérgio Zambiazi para somente registrar as
minhas votações nas quatro matérias que foram apreciadas hoje, seguindo a orientação partidária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pedimos ao Secretário Executivo João Pedro para
atender a sua solicitação.
Com a palavra Sérgio Zambiazi, que é do PTB
do Rio Grande do Sul.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Com agradecimento ao Senador Sérgio Zambiasi pela sua compreensão, mas
trata-se de um assunto importante, Sr. Presidente. É
que na relação dos vetos a serem apreciados amanhã,
há um entendimento entre os Líderes de que o Item 9,
que trata do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2008,
onde está contida a Emenda 3, referente à tributação
dos prestadores de serviço, se deve ainda buscar o
entendimento que há bastante tempo se busca com a
interlocução do Líder do Governo, mas não se chegou
ainda a um entendimento ﬁnal.
Então, eu gostaria de solicitar de V. Exª a retirada
da pauta, para que se pudesse votar por consenso, do
Item 9, Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2008, que
contém a apreciação sobre a Emenda 3, que versa
sobre tributação de prestadores de serviços.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Informo a V. Exª que a nossa eﬁciente secretária executiva acaba de informar que será retirado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra o Senador Zambiasi, do Rio Grande
do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Mão Santa.
Que bom que o nosso Líder do Governo no Senado, Senador Jucá, esteja aqui em plenário, porque
estamos utilizando este espaço de liderança do PTB
para uma prestação de contas de uma audiência que
tivemos agora à tarde no Ministério da Integração,
com o Ministro Geddel, Senador Renato Casagrande. Levamos a ele um tema que, para ele, é comum.
Ele mesmo disse ser especialista. Encontramo-nos,
nos corredores, com um Governador que levava para
ele um tema incomum: nós, do Sul, levando a preocupação da seca; e o Governador e representantes do
Piauí levando a sua preocupação com as enchentes.
É uma inversão climática extremamente preocupante,
Senador Mozarildo.
O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais
afetados neste momento pela falta de chuvas. Aliás,
está chovendo hoje no Rio Grande do Sul. Depois de
meses de falta de chuvas, hoje, graças a Deus, começou a chover. A previsão é de que chova dois ou três
dias. Chuvas insuﬁcientes. Os efeitos desta seca são
devastadores. Esta seca já se fazia sentir em novembro
no Uruguai e na Argentina e ela atravessou a fronteira
de forma devastadora.
Para se ter uma ideia da situação hoje no Rio
Grande do Sul: 219 Municípios estão em situação de
emergência neste momento; queda de 60% na produção leiteira; 35% de perdas na produção de soja; 40%
de perdas na produção de milho; 50% de perdas na
produção de frutas; grande diminuição na produção
de alimentos – estou falando da chamada região celeiro do Rio Grande do Sul, Senador Mão Santa. Isto
é o dramático do processo: uma enorme perda na
produção de alimentos de subsistência, o que pode
provocar migrações de pequenos agricultores que, já
desanimados e já sem ter praticamente outros valores,
acabam, muitas vezes, abandonando suas pequenas
propriedades, avançando para cidades-pólo.
O que nos confortou foi a manifestação do Ministro Geddel, que nos falou de suas experiências com
a seca e nos informou das providências que o Presidente Lula está tomando, numa visita prevista para os
próximos dias ao Rio Grande do Sul. E mais do que
isso: a edição de uma medida provisória, o que deverá acontecer nestes dias. Espero que aconteça esta
semana, para que se possa assim minimizar, Senador
Casagrande, esse gravíssimo problema.
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Dessa reunião, ouvindo lideranças, prefeitos,
agricultores da região, surgiu uma proposta que achei
muito interessante e que deve ser trazida para cá e
encaminhada ao Governo. A Ministra Dilma, quando
no Ministério de Minas e Energia, lançou um programa
chamado Luz para Todos. Dez milhões de famílias no
Brasil foram incluídas socialmente, recebendo energia
elétrica em suas casas e podendo, assim, ter acesso
à informação e ao conforto da luz em sua casa.
A nossa proposta é que o Governo, que a Ministra Dilma, que o Presidente Lula lancem para o Brasil
um programa nos moldes do Luz para Todos chamado
Água para Todos, água, vida para todos, Água para
Todos. Essa é a proposta que nós estamos apresentando aqui em plenário, junto com a medida provisória
que vai, vamos dizer, quebrar o galho, vai encaminhar
uma solução emergencial para as perdas que os Municípios estão sofrendo com as secas no Sul do País,
com as enchentes no Norte e no Nordeste brasileiro.
Li hoje que, no Estado do Amazonas, do nosso Senador João Pedro, do Jefferson Praia, 300 mil crianças
estão sem aula. Pois no Rio Grande do Sul esta semana milhares de crianças também estão sem aulas
por causa da seca.
Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Zambiasi, permita-me participar com V. Exª do
raciocínio que traz nesta noite a esta Casa. Eu não
pude ouvir o início do seu pronunciamento, mas, ao
adentrar o plenário, ouvi claramente V. Exª falar, de certa forma até um pouco emocionado, das diﬁculdades
extremas por que passa o agricultor gaúcho, por que
passam aqueles que vivem da extração da terra, do
seu sustento e, mais do que isso, que levam à mesa
dos demais brasileiros o alimento sagrado do dia a dia;
e pela falta de água, pela falta de chuva. Ainda hoje,
Senador Zambiasi, na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, nós promovemos uma audiência
pública para ouvir o depoimento dos Governadores ou
seus representantes dos Estados que estão sofrendo,
fustigados pelo excesso de água, pelo excesso de
chuvas, também com consequências danosas, com
consequências imprevisíveis. Lembrávamos que o País
nunca está preparado para uma situação de emergência. Nós nunca estamos preparados para atender, na
hora da necessidade, um Estado com diﬁculdades. O
Brasil é gigantesco em sua diversidade. V. Exª revela,
agora, que o Norte e o Nordeste estão sofrendo pelo
excesso de água; o Nordeste, inclusive, que, por tradição, sempre sofreu com a falta de água. Hoje, o povo
gaúcho, a valorosa gente gaúcha está experimentando, sofrendo as agruras, as penúrias, as diﬁculdades
de preparar o solo, de amanhar a terra, de plantar as
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sementes e de aguardar dos céus a chuva milagrosa,
sem que ela venha. Tudo o que foi feito ali não tem
remédio, o que já foi para dentro da terra perdeu, não
volta, é prejuízo certo. Sem contar a dessedentação
humana, a dessedentação de animais que a falta de
água acentuada no seu Estado está provocando. Senador Zambiasi, hoje nós aprovamos um requerimento na Comissão de Desenvolvimento Regional exatamente para discutir com V. Exª e com os membros da
Comissão as questões e as diﬁculdades por que está
passando o Rio Grande do Sul. Tenho certeza de que
V. Exª estará presente ao debate e que trará seu depoimento para esclarecer melhor os membros desta
Comissão, para que possamos sofrer juntos e buscar
juntos a solução para a mitigação do sofrimento daquela brava gente.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Quando puder, V. Exª me concede um aparte?
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Senador Casagrande, pois não.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Sei que o pronunciamento de V. Exª é muito importante, e por isso mesmo queremos um aparte. Primeiro,
quero manifestar a minha solidariedade, a solidariedade do povo capixaba aos gaúchos, aos catarinenses,
aos nordestinos, aos nortistas pelas diﬁculdades por
que estão passando. O Espírito Santo, no ﬁnal do ano
passado, início deste ano, teve problemas sérios com
excessos de chuvas, quando mais de 20 cidades, 29
cidades, um pouco mais talvez, decretaram situação
de emergência. Estamos vendo, como o senhor disse, seca no Sul, chuva em excesso no Nordeste e no
Norte, uma inversão efetiva, e as causas são muitas,
mas estamos enfrentando essas calamidades com
muito mais frequência, naturalmente provocadas pelas grandes mudanças ambientais globais que estamos vivenciando no planeta. Os Municípios, Estados
e a União precisam preparar, cada vez mais, as suas
estruturas de defesa civil, de atendimento às calamidades. Elas têm que ser cada vez mais estruturadas,
proﬁssionalizadas, competentes, atentas, para que
possam atender, porque, aparentemente, a cada ano
teremos uma repetição maior desses esforços. E o
Governo Federal precisa, efetivamente, desburocratizar o atendimento aos Estados e aos Municípios
atingidos por calamidades, porque, muitas vezes, o
recurso chega um ano depois da calamidade. No momento da calamidade, das necessidades, lógico que
temos de reconhecer que vai o remédio, vai o colchão,
vai o atendimento emergencial, mas o recurso para a
infraestrutura, às vezes, demora muito tempo. Uma
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ponte no interior às vezes ﬁca um ano, dois anos sem
ser recuperada. Então, a minha solidariedade e meu
apelo para que, neste debate, encontremos caminhos
para que se proﬁssionalize melhor esse atendimento
às vítimas de calamidades.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Renato Casagrande, pela sua manifestação.
Apenas para completar, Senador Mão Santa,
não poderia deixar de reforçar essas questões que
nos preocupam muito e deixar um pedido ao Governo
Federal. É bom que o Senador Jucá esteja presente
aqui, como Líder do Governo. O Ministro Geddel nos
garantiu a edição de uma medida provisória, quem
sabe ainda nesta semana, para, emergencialmente,
encaminhar uma solução para os problemas que esses
agricultores vêm enfrentando. E são pequenos agricultores. A média das propriedades que foram atingidas
pela seca é de 100 hectares. Nesses 100 hectares,
esse povo produz carne, leite, milho, feijão, produz
alimentos para o Brasil e para o exterior. É uma coisa
fantástica ver essa disposição de trabalho. Mas, neste momento, há uma tristeza enorme, um desânimo.
A chuva de hoje não está resolvendo o problema de
seis meses. Ela não é suﬁciente, até porque a seca
de 2007 ainda não foi resolvida com a liberação dos
recursos previstos, como, por exemplo, para a construção de poços artesianos.
E nós queremos reforçar a proposta que surgiu
dessa discussão: de que o Governo Federal estude a
perspectiva de lançar um projeto nacional, a exemplo
do Luz para Todos, de água para todos; água, que é
vida, para todas as famílias, seja lá, no Rio Grande,
ou seja no Ceará, do nosso querido Tasso Jereissati.
Enﬁm, que tenhamos água para todos; instrumentos
sociais para que essas famílias não sejam expulsas
de suas regiões, migrando para outros centros e aumentando, muitas vezes, os problemas sociais das
cidades-pólo.
Neste momento, a principal solicitação é a anistia das dívidas dos agricultores que possuem até 100
hectares. A dívida média de cada agricultor é de R$25
mil. Com R$10 mil de anistia já melhora muito a sua
vida. Outras solicitações são: liberação imediata de
recursos para os projetos do programa Mais Alimentos, inclusive para comprar retroescavadeiras para as
Prefeituras – com retroescavadeiras elas podem fazer
açudes, podem melhorar a distribuição de água para
a região –; liberação imediata, por meio de medida
provisória, desses valores para as Prefeituras; e apoio
ﬁnanceiro – isso também é muito importante – para
a realização de estudo e mapeamento das condições
geológicas do solo da região, tendo em vista, inclusive,

556

16866

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

essa perspectiva de mudança de culturas adaptadas a
esses novos tempos de mudança de clima também.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esse foi o Senador Sérgio Zambiasi, mostrando as
suas preocupações com a seca no seu Estado.
Convidamos para usar da palavra agora – estamos alternando –, como orador inscrito, por cessão do
Senador Marco Maciel, o Senador Mário Couto. Ele é
do PSDB, tucano do Estado do Pará. (Pausa.)
Será atendida solicitação do Senador Cícero Lucena. Secretário-Executivo José Roberto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, venho a esta tribuna, na noite de hoje, para chamar a atenção dos Srs.
Senadores, dos Srs. Deputados Federais, da Nação
brasileira.
Senador Mão Santa, comentei com V. Exª a maneira como votamos os vetos do Presidente da República na semana passada.
Meu Presidente Garibaldi, recebemos um calendário com “sim” e “não” para marcar. E lá nós tínhamos
colocado uma urna. Eu pensei, Senador, sinceramente,
que nós poderíamos discutir cada matéria, ou em bloco,
os vetos, e eu achei, sinceramente, uma decepção.
Eu externo sempre aquilo que eu penso, Senador. Sempre tenho comigo a intenção de externar o
meu sentimento, custe o que custar, Senador João
Pedro. Mas o que vi, na semana passada, foi um rolo
compressor passado em cima de todos os vetos sem
que a gente pudesse, sem que o Parlamentar pudesse
ter a mínima chance de dizer o que pensava de cada
matéria ali votada.
Vi um Deputado Federal – coitado desse Deputado Federal! – que se esforçava, falava, e ninguém,
sequer um prestava atenção àquele Deputado que estava falando. Ninguém! Faço uma idéia, Senador Mão
Santa, se ali tivéssemos colocado o veto dos aposentados. Seria mais um massacre aos velhinhos deste País.
Hoje, nós estaríamos amargando mais uma derrota
aos aposentados e pensionistas deste País. Senador
Mozarildo, o rolo compressor foi gigantesco. Felizmente, as Lideranças concordaram em retirar os projetos
polêmicos dali. São, mais ou menos, de vinte a trinta
projetos polêmicos. Se nós, Presidente Mão Santa, tivermos a oportunidade de discutir cada veto, teremos
chance. Mas, se for na marra, se for na imposição do
Executivo, nós não vamos ter chance alguma.
Sinceramente, eu queria saber, Brasil. Sinceramente, eu queria saber Pará, meu Estado querido, por
que o Presidente Lula não gosta dos aposentados e
pensionistas deste Brasil. O que ﬁzeram os velhinhos
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para o Presidente Lula, Senador Tasso Jereissati?
Parece um ódio que o Lula tem dos pensionistas e
aposentados deste Brasil. Não gosta mesmo! Já declarou que não gosta mesmo! E teve a coragem, Nação, de subir nos palanques e dizer que ia resolver o
problema dos aposentados e pensionistas deste País.
Presidente Lula, dê exemplo à Nação! Cumpra com
sua palavra, Presidente! Mande a sua Bancada – a
palavra é essa mesma – mande, determine, o senhor
manda, o senhor determina, o senhor faz o que quer
no Poder Legislativo!
Determine, Presidente, àqueles que lhe dão, todos os dias, o pedido de “bênção, padrinho”, “bênção,
meu rei”, que se ajoelham aos seus pés. Diga a eles
como estão os aposentados deste País: morrendo
à míngua, miseráveis. Peça aos seus comandados,
àqueles a quem o senhor manda, àqueles a quem
o senhor determina, àqueles que lhe devem favores,
àqueles a quem o senhor faz favores diariamente, diga
a eles para votarem contra o seu veto. Arrependa-se,
Presidente. O senhor prometeu. Como é que o senhor
não quer agora simplesmente dar o reajuste aos aposentados desta Nação? São sofredores, Presidente.
Como é que o senhor teve a coragem, Presidente, de
fazer o Bolsa Família, não digo fazer, mas melhorar,
aumentar aquele projeto do Fernando Henrique Cardoso, um projeto social de longo alcance? V. Exª teve
a sensibilidade de fazer isso, de diminuir o sofrimento
de milhares de brasileiros. Por que Vossa Excelência
não faz aos aposentados a mesma coisa, Presidente?
Por que esses velhinhos têm de morrer aos poucos,
sofrendo? Não tem remédio! Não tem hospital! Não
tem nada! Não tem abrigo! Não tem nada! Quantas
centenas de milhares de velhinhos morrem neste País
todos os dias, Presidente Lula!
Pois não, Presidente Garibaldi, ouço V. Exª com
muito orgulho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Mário Couto, V. Exª tem inteira razão. Derrubar
um veto hoje é como tirar na loteria. É muito difícil. Derrubar um veto já é difícil pelo processo que foi adotado na Constituição. A isso se acrescente o sistema de
votação, a respeito do qual V. Exª tem inteira razão. Os
velhinhos e os aposentados não podem, e eu digo isso
com a responsabilidade de quem já tem alguns anos de
presença nesta Casa, de quem presidiu esta Casa por
um ano e dois meses... O sistema adotado é o sistema
que só vale para apreciar o veto do ponto de vista do
“sim”. Sim ao veto, porque é como V. Exª diz: a sessão
é realizada sem que se discuta devidamente, sem que
se dê oportunidade a que se ouçam os argumentos
como estão sendo, por exemplo, agora colocados por
V. Exª. Agora, eu apenas – não é discordar – diria a
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V. Exª que a culpa não é só do Executivo: a culpa é
nossa, a culpa é do Legislativo. Primeiro, porque deixa
de votar os vetos, deixa os vetos se acumularem. V.
Exª já pensou se esses vetos estivessem sendo votados atualizadamente, toda semana? Certamente,
não seria assim. Cada semana, apreciaríamos cinco
vetos, dez vetos. Teríamos tempo para discutir. Agora,
apreciar novecentos vetos em duas ou três horas!? V.
Exª sabe que é uma tarefa quase impossível. Eu me
congratulo pela veemência com que V. Exª defende os
direitos dos aposentados e lamento que nós tenhamos
tão poucas condições de apreciar esses vetos como
eles deveriam ser apreciados.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A nossa
luta, meu Presidente Garibaldi, vem de muito tempo
em relação aos aposentados deste País. Nós já ﬁzemos várias vigílias. Nós, obviamente, vamos vencer. Vai
chegar a hora em que o Presidente Lula vai perceber
que ele está fazendo uma maldade muito grande. Vai
chegar a hora em que alguém deve chamar a atenção
do Presidente e dizer para ele: “Vossa Excelência não
pode faltar com a verdade à Nação! Vossa Excelência
é o Presidente da República! Vossa Excelência tem
de dar o exemplo!” E ele foi aos palanques... Eu tenho
documentos que comprovam isso. Se eu estiver mentindo, coloco o meu mandato em julgamento! Eu tenho
o discurso do Lula, dizendo, Presidente, que, se ele
assumisse, esse maldito fator previdenciário... Citou
exemplos inclusive, dizendo que não admitia que um
trabalhador brasileiro que ganhasse 20 salários mínimos se aposentasse apenas com 10. Não derrubou
o fator previdenciário e fez pior do que todos: ainda
diminuiu a proporção do aumento do salário mínimo
ao aumento dos aposentados. Se o salário mínimo
aumenta hoje 10%, Presidente, o aposentado só tem
direito a 4%.
Calcule, Nação brasileira, daqui a quanto tempo
eles vão ganhar nada, absolutamente nada, só o papel,
como muitos, centenas e milhares hoje já recebem só
o papel. Calcule que foram eles que lutaram por esta
Nação! Calcule que foram eles que trabalharam por
esta Nação! Eles não podem fazer greve. Eles não
assustam. O Lula não está nem aí para eles. Eles são
velhinhos, eles que se lixem, eles que morram. É isso
que o Presidente diz a eles.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mário Couto, V. Exª pode...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou lhe
dar. Nós não vamos vender barato, meu caro Arthur
Virgílio, meu Líder. Nós vamos lutar até o ﬁm, aposentados. Fiquem certos!
O Presidente Sarney, na tarde de hoje, concedeu que fosse votado em separado o veto – já é uma
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vitória. Tive a notícia agora, Senador Mozarildo, de
que existe um acordo de Líderes para que esse veto
dos aposentados seja tirado da próxima pauta, votado em separado e com voto nominal – outra vitória,
acredito eu.
Esta é a nossa luta: em favor de uma classe desprotegida, meu nobre Senador do Amazonas Jefferson
Praia. V. Exª, desde que chegou aqui, tem percebido
nossa luta incansável em favor dessa classe. Tem
percebido a minha luta! Quando não falo dos aposentados, só falo do meu Estado, da situação em que se
encontra o Pará, uma situação lamentável. Amanhã,
estarei nesta tribuna para falar sobre isso.
Pois não, Senador Mozarildo. Já vou terminar, mas
antes concedo o aparte, com toda a honra, a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mário Couto, a honra é minha de poder apartear V.
Exª, principalmente quando aborda pontos importantíssimos. Essa questão, por exemplo, dos vetos, que
o Senador Garibaldi, nosso ex-Presidente também,
já complementou, é outro trambolho no Congresso
Nacional. Por quê? Vamos começar pelas medidas
provisórias, que apequenam, amordaçam e impedem
o Legislativo de legislar. Depois, vêm as emendas ao
Orçamento, que são moedas de barganha ou de humilhação do Poder Executivo para com os Parlamentares, a que muitos deles têm de se submeter para não
ﬁcar ouvindo nos seus Estados que não levam dinheiro, recursos para seus Municípios. Este talvez seja o
câncer maior: a questão da liberação de recursos das
emendas, e que não entendo por que o Ministério Público Federal não se aprofunda nisso e não acaba com
essa farra. E, por último, a questão dos vetos. Quando há um trabalho legislativo, o que se aprova aqui, o
Presidente veta, tem o poder constitucional de vetar.
Uma pessoa só, portanto, o Presidente da República,
veta. Volta para o próprio Congresso que aprovou, e
o Congresso não derruba o veto. Quer dizer, então,
quem votou a favor, quando é na apreciação do veto,
vota contra. Quer dizer, vota contra o que ele votou. É
um contrassenso. Se eu voto hoje num projeto, digo
sim para esse projeto, o Presidente veta, ele volta, eu
tenho que dizer não ao veto, para manter a minha coerência, e é o que eu vou fazer na apreciação do veto
a respeito dos aposentados e com relação aos outros.
E V. Exª fala muito bem. Com esse monte de vetos
acumulados, não tem intelectual capaz, com a assessoria mais importante do mundo, de chegar, mesmo
que se discutisse um a um, de formar juízo e poder
votar adequadamente. Portanto, eu quero me somar
a esse protesto de V. Exª e dizer que amanhã estarei
aqui para derrubar esses vetos.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu lhe
agradeço, tenho certeza de que posso contar com o
apoio de V. Exª e tenho certeza de que vou contar com
o apoio da maioria ou da totalidade dos Senadores,
porque nós aprovamos os projetos do Senador Paulo
Paim aqui por unanimidade.
Eu já vou descer, Sr. Presidente. Eu só quero dizer
à Nação que a nossa luta continua, quero dizer à Nação
que eu não entendo, eu não consigo entender como é
que dizem que o Presidente Lula tem um bom coração.
Eu não consigo entender como é que um homem que
tem um bom coração é capaz de matar aos poucos
os velhinhos deste País! Eu não consigo entender, Sr.
Presidente, não entra na minha cabeça isso!
Como é que ele aﬁna a sua tropa de elite, ele
aﬁna, aﬁna a sua tropa para segurar os vetos, para
aprovar os vetos, para massacrar os aposentados?
Não vai ser assim, não vai ser fácil. Podem conﬁar, aposentados deste País: a nossa luta vai até o
ﬁm. Vocês aqui têm voz, vocês aqui têm Senadores
que estão à disposição de vocês, a defender o direito
de vocês. Vocês não estão pedindo favor a ninguém,
vocês não estão pedindo esmola a ninguém! É um direito que adquiriram no decorrer da vida de vocês, no
trabalho digno de cada um de vocês!
É obrigação do Presidente da República, constitucionalmente, ampará-los! Não faz porque não quer!
Vamos votar em separado. Estamos ganhando
essa guerra. Se tivesse entrado na última semana,
teríamos sido derrotados. Não entrou. Pinçamos para
votar em separado. Agora melhorou mais: vamos votar
em separado e vamos votar nominalmente.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Essas foram as vibrantes palavras do Senador Mário Couto, convocando todo o Congresso a enterrar o
veto presidencial que prejudica a aposentadoria dos
velhinhos aposentados.
Estamos alternando e, agora, é a vez do líder. Está
na Casa o Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O Presidente Luiz Inácio deve muito a V. Exª essa
popularidade, pois aqui na arena é a sua inteligência
que tem dado bom nome ao Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um comunicado, um registro, porque
entendo que a publicidade e a propaganda já ensina
isto: quando se repete uma mentira muitas vezes, termina, parte das pessoas, acreditando que isso pode
ser verdade...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Goebbels, comunicador de Hitler.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Goebbels,
comunicador de Hitler, foi mestre em fazer isso.
Quero aclarar aqui um fato e deixar registrado inclusive nos Anais, para a posteridade, que diz respeito
a esse embate ou esse registro feito pela imprensa nos
últimos dias sobre a questão da Infraero e do PMDB.
Eu me vi envolvido nessa questão, Sr. Presidente, porque, mencionado em todas as matérias, foi
registrada a demissão de um irmão meu, Oscar Jucá
Neto, que mora em Recife e que ocupava uma assessoria intermediária – ele é formado em administração
pública – na Infraero, em Recife.
Dessa realidade, dessa verdade, surgiram algumas aﬁrmações, muitas delas capciosas, outras
mentirosas, outras eivadas de asneiras, e que precisam ser registradas aqui e esclarecidas, pelo menos
do meu ponto de vista e da minha posição. Não falo
aqui pelo PMDB. Quem fala pelo PMDB é o Deputado
Michel Temer.
Mas quero registrar primeiro algumas verdades.
A primeira delas: não pedi ao Ministro Nelson Jobim,
nem ao Presidente da Infraero, nem ao Ministro da
Defesa, a contratação de meu irmão na Infraero. Ele
ocupou esse cargo a convite, em Recife, de pessoas
que trabalhavam na Infraero.
Meu irmão é casado com uma arquiteta da Infraero, que trabalhava lá também, a Taciana.
E quando tomei conhecimento da demissão dos
dois – até porque não acompanhava esse caso –, tomei
conhecimento da demissão que ocorreu da seguinte
forma: alguém o chamou na Infraero do Recife e disse
que estavam demitindo todos os indicados políticos ou
cargos comissionados, ou “cargos de conﬁança”, e que
essa demissão era porque a empresa iria se livrar das
indicações políticas, ou da relação política.
Eu disse a ele que assinasse a rescisão do trabalho, porque era isso que cabia a ele fazer. E registrei
ao Coordenador Político do Governo, Deputado José
Múcio, que entendia que essa não era forma correta
de demitir ninguém, falando mal dos políticos, independente de ser meu irmão, ou de qualquer outro político.
Foi esse o registro que ﬁz. Não pedi para o meu irmão
voltar, não falei com o Presidente Lula para o meu irmão
voltar. E sou de certa forma surpreendido pelas matérias na imprensa de que haveria uma grande pressão
do PMDB pedindo a volta das pessoas da Infraero.
Quero dizer aqui o seguinte: não estou pedindo
nada ao Ministro Nelson Jobim, não falei com o Ministro
Nelson Jobim nenhuma linha pedindo a volta do meu
irmão. O que registrei dentro do Governo foi a falta
de cortesia, a falta de educação, a falta de civilidade
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que se fez ao demitir, não o meu irmão, mas qualquer
pessoa que trabalhasse na Infraero, da forma como
ﬁzeram, porque nós, políticos, não podemos entender
que a classe política seja motivo para demissão de alguém. Acho que se deve limpar a Infraero. Se houver,
e aqui o termo usado é faxina, é limpeza, na Infraero,
o Ministro Jobim tem a obrigação, se tiver algo errado,
de desvio, de qualquer irregularidade, de vir a público
e dizer quem é.
Acho que dizer que está limpando, que está faxinando sem dizer quem está sujando ou que tipo de
irregularidade ocorreu é algo que gera muita leviandade
e é injusto com quem trabalhava. O meu irmão dava
expediente e trabalhava lá todos os dias. Então, se vai
sair, é um problema da gestão da Infraero. Que saia,
não estou aqui questionando a decisão. Se a Infraero
vai ser preparada para ser privatizada, ótimo, vamos
discutir o modelo de privatização. Se a Infraero só vai
ter diretores da Casa, ótimo. Agora, vamos fazer um
concurso público para botar os melhores servidores
da Casa e não pessoas indicadas ou de panelinhas
ligadas a grupos políticos dentro da Infraero. Vamos
botar os melhores. É isso o que temos de fazer e é isso
o que vou defender. E ontem, para culminar toda essa
exacerbação, vejo matéria do Ministro Nelson Jobim
dizendo: “Se não for sério, não é para mim.” Eu acho
que, se não for sério, não é para ninguém.
E, se alguém não está agindo com seriedade, o
Ministro Nelson Jobim deve dizer quem é.
E mais: “Jobim ameaça sair caso pressão do
PMDB consiga frear enxugamento da Infraero”. Eu quero dizer ao Ministro Nelson Jobim que, se depender de
mim, ele ﬁca. Aliás, ﬁca até eu aprovar a minha PEC,
que deﬁne que o Ministro da Defesa precisa ser militar
da ativa ou da reserva para entender de defesa. Mas,
enquanto não, o Ministro Nelson Jobim está fazendo
uma grande obra, é um grande Ministro e, portanto,
deve continuar no Ministério da Defesa, trabalhando.
Não será por minhas mãos ou por pressão de que eu
participe que o Ministro Nelson Jobim terá desculpa ou
terá motivos para sair da Infraero. Não será.
Agora quero que essas coisas ﬁquem claras.
Mais do que isso: tem alguém do PMDB, que não se
identiﬁca para o jornalista Gerson Camarotti, que diz:
“Para o PMDB, Planalto ﬁca devendo”. Quero dizer
também que o Presidente Lula e o Planalto não me
devem nada, Presidente Mão Santa. Essa questão,
para mim, está encerrada.
Agora nós devemos, sim, privatizar, ou priorizar,
ou proﬁssionalizar todos os órgãos, não é só a Infraero,
não. A Anac também. Nós temos que ter na direção da
Anac servidores da Anac. Nós temos que ter no Ministério da Defesa militares experientes com a visão
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de defesa do País, da ativa ou da reserva, porque os
militares da reserva também precisam ser respeitados.
Nós temos que discutir a estratégia nacional de defesa de uma forma ampla, com todos, e é isso que nós
vamos defender aqui.
Então, eu estou usando da palavra exatamente
para, primeiro, esclarecer os fatos com muita tranquilidade. Não quero celeuma com o Ministro Jobim, mas
quero que a verdade seja restabelecida.
Não pedi para entrar e não pedi para voltar. Se
alguém está fazendo pressão, que o Ministro diga
quem é. E, se alguém cometeu irregularidades, que o
Ministro tome providências e diga quem é também. Da
minha parte, ele terá toda a parceria para melhorar a
Infraero, para atuar em conjunto com a Infraero. O que
eu ﬁz com a Infraero foi pedir que ﬁzesse e ampliasse
o aeroporto de Boa Vista, que está feito; eu pedi obras
para o meu Estado, para a capital Boa Vista – e não
sei nem quem é que está fazendo a obra.
O meu irmão, em Recife, não ocupava nenhum
cargo de direção, de comando, de gestão ou qualquer
outro ação que pudesse ter qualquer tipo de ingerência ou qualquer comando na direção da Infraero. E os
dirigentes da Infraero, hoje, são todos eles indicados
pelo Ministro Nelson Jobim.
Portanto, eu acho que é importante colocar os
pontos nos is exatamente para que não pairem dúvidas
sobre, pelo menos, a minha atuação. Não posso falar
pelo PMDB, mas duvido que os membros do PMDB
estejam agindo da forma como foi noticiado ou como
foi plantado na imprensa.
Portanto, restabelecida a verdade, Senador Mão
Santa, eu agradeço a oportunidade de fazer aqui esse
desabafo, fazer esse registro, não para polemizar, como
eu disse, mas para ﬁcar registrado na Casa, nos Anais
do Senado. E, se no futuro for preciso cotejar algum
tipo de informação ou acusação leviana, que a verdade
possa ser restabelecida pelos Anais desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esse foi o pronunciamento do Líder do Governo,
Romero Jucá.
Senador Romero, eu queria dar o meu testemunho de ﬁdelidade. Ô Senador Romero, eu não conheço
na história política do mundo uma pessoa tão ﬁel a um
Presidente da República como V. Exª.
E quero dizer o seguinte: existiu na Argentina um
Héctor Cámpora, que estava na Presidência da República e renunciou. Disse que tinha de renunciar para
Perón, que havia voltado. Ele disse: “O sol ilumina de
dia; Perón, dia e noite.” V. Exª tem sido essa luz em
defesa do Governo do Presidente Luiz Inácio.
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Convidamos para usar a palavra, já que agora
estamos alternando os nomes da lista, o Senador Mozarildo Cavalcanti, por Roraima. Sai um entra o outro. O
Senador Mozarildo Cavalcanti é do Partido Trabalhista
do Brasil. Além dessa liderança, tem uma liderança
médica extraordinária e no mundo maçônico.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Mão Santa.
Gostaria de fazer só uma correção quanto ao
Partido. Sou do Partido Trabalhista. O Partido dos
Trabalhadores tem um outro enfoque. Sou do Partido
Trabalhista Brasileiro. De qualquer maneira, o trabalhismo cuida, justamente, da relação do trabalhador
com o empregador, cuida de defender o trabalhador
em relação ao empregador.
Sr. Presidente, quero hoje fazer um pronunciamento. Esperei até esta hora porque está anunciada
para amanhã uma vigília aqui no Senado. O Jornal do
Senado está dando destaque à matéria, com uma foto
da atriz Christiane Torloni. “Senado faz vigília pela preservação da Floresta Amazônica”. Sr. Presidente, ﬁco
aqui pensando. A atriz Christiane Torloni, com certeza,
está sendo movida por sinceros interesses em relação
à Amazônia. Ela, pelo que sei, conhece a Amazônia
por ter ido lá fazer uma minissérie. E queria alertá-la,
já que ela está fazendo um papel na novela “Caminho
das Índias” como a mãe de um jovem esquizofrênico,
que ela procure atentar para essa esquizofrenia existente em relação à Amazônia – esquizofrenia geralmente feita de fora para dentro. Há uma verdadeira
esquizofrenia, que chega a ser quase paranóica, de
que, por exemplo, na Amazônia, nós temos que nos
preocupar apenas com a ﬂoresta. Está aqui: a vigília
vai ser pela preservação da ﬂoresta. É muito importante
preservar a ﬂoresta. Preservar não, utilizar de maneira
inteligente a ﬂoresta, porque preservar signiﬁca coisa
de museu: bota num museu e deixa lá intocado. Não
é o que esperamos para a Amazônia.
Então, eu queria dizer para a atriz Christiane Torloni que acho essa vigília interessante. Talvez eu não
possa participar amanhã e, por isso, estou me antecipando, Senador Gilvam, para falar sobre o tema. Mas
peço a ela que inclua, nessa pauta da Amazônia, da
defesa da Amazônia, os 25 milhões de amazônidas
que estão lá. Que ela não pense apenas na ﬂoresta,
não; que pense nas pessoas que estão lá. Pense nos
seres humanos que estão lá: caboclos, brancos, negros, índios e até brancos de olhos azuis, de que o
Presidente Lula não gosta; há gaúchos, paranaenses
etc. Então é preciso pensar nas pessoas primeiro ou
ao mesmo tempo em que pensam nas ﬂorestas.
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Eu não gosto deste rótulo aqui, Senador Gilvam:
“Senado faz vigília pela preservação da Floresta Amazônica”. Por que não pelo desenvolvimento sustentável?
É outro jargão que também não gosto de usar, porque,
se não for sustentável, não é desenvolvimento. Desenvolvimento tem que ser sustentável sempre. “Ah, mas
porque antigamente apenas se devastava para fazer
desenvolvimento e depois ﬁcava...”
E aí pergunto: qual é o trabalho do Governo Lula
nesse sentido?
Lembro-me, Senador Mão Santa, como se fosse
hoje. No programa de campanha da primeira eleição
do Presidente Lula, se dizia o seguinte: “Nós temos
que acabar com essa história de só dizer o que não
se pode fazer na Amazônia. Nós temos que saber e
adotar postura para disciplinar o que se pode e se deve
fazer na Amazônia”.
Agora, recentemente, Senador Mão Santa, quando ele foi a Manaus visitar uma ponte que está começando e deixou de ir a Roraima, inaugurar uma ponte
que já está pronta, ele disse que está cansado de ouvir
pitaco de estrangeiro sobre a Amazônia. E, no entanto,
qual é o programa de desenvolvimento da Amazônia,
Senador Jefferson Praia? Programa global que tenha
começo, meio e ﬁm, que se interligue, e não que faça
ações pontuais.
Por exemplo, só eu tenho cinco projetos; um está
aqui, que trata da fronteira agrícola norte; outro, que
já está na Câmara, que é uma emenda constitucional
que destina 0,5%, Senador Gilvam Borges, para as
instituições federais de ensino superior na Amazônia
– 0,5% do que se arrecada com imposto de renda e
IPI. Isso signiﬁcaria, praticamente, triplicar o orçamento
das instituições federais de ensino na Amazônia.
Essa PEC foi aprovada aqui no Senado e está
há mais de quatro anos na Câmara. Por que não foi
aprovada na Câmara? Será que os Parlamentares
da Amazônia na Câmara não querem? Será? Com
certeza, não é isso. Na Câmara, acontece é que os
interesses regionais são desproporcionais. São Paulo, Rio, Minas não querem que o dinheiro vá só para
as universidades da Amazônia. Então, não anda. E
o Presidente não faz andar, ele, que tem poder para
aprovar tudo lá. Tudo.
Outro projeto que foi aprovado aqui no Senado de
minha autoria estimula a aviação regional na Amazônia. Está lá, mofando, na Câmara. E agora li no jornal
hoje, no jornal O Globo, que o Governo vai baixar um
pacote para a aviação regional. Quer dizer, o trabalho
parlamentar não serve. Está feito, aprovado, inclusive
com sugestões da Aeronáutica e da Associação das
Empresas de Aviação Regional, mas não é votado.
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Há também a criação de colégio militar em Roraima e no Acre, também aprovado no Senado. É um
projeto autorizativo. O Governo nem sequer tem obrigação de implantar de imediato ou no ano seguinte.
Também não aprova na Câmara.
A redivisão territorial na Amazônia, tema polêmico, mas é um tema para ser discutido. Foi aprovado
no Senado. Redivisão de quais Estados? Dos grandes
Estados: Amazonas, Pará e Mato Grosso, que, sozinhos, representam mais de 50% da área do Brasil. Dá
para desenvolver igualmente um País com essa desigualdade geográﬁca? Não dá. Esse projeto já está
redividindo os Estados? Não! Esse projeto convoca
um plebiscito para que o povo diga se quer ou não a
redivisão territorial.
Há “n” outros projetos, inclusive o da Senadora
Marina Silva, chamado o Imposto de Renda Verde,
que também não é aprovado. Nada de positivo para
a Amazônia é aprovado. Agora, o Presidente Lula,
ele, mandou uma medida provisória para regularizar
as terras na Amazônia, e já estão aí até os Ministros
dele combatendo.
Então, eu não posso compreender e aceitar que
isso aqui ﬁque assim, e amanhã se faça apenas auê
de preservação da Floresta Amazônica, sem uma palavra sobre o homem e a mulher da Amazônia, sobre
as condições em que vivem esses homens e mulheres,
pois eles, sim, estão guardando a Amazônia para que
ela continue brasileira.
Então, eu espero que a ilustre atriz que está encabeçando esse movimento observe que essa esquizofrenia – ela que está fazendo, repito, um papel de
mãe de um esquizofrênico – não pode continuar em
relação à Amazônia. Isso é maléﬁco para a população
da Amazônia.
Eu quero ouvir os Senadores Flexa Ribeiro, Augusto Botelho e, depois, o Senador Jefferson Praia,
com muito prazer.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª, amazônida como todos
os Senadores que estão no plenário neste momento,
tem toda a razão quanto ao seu pronunciamento. Hoje,
durante uma reunião da CAE, eu estava relatando um
empréstimo para o metrô do Estado de São Paulo, e
a Senadora Ideli, atrás de mim, falava ao telefone. Eu
até solicitei ao Presidente Garibaldi que lhe pedisse
silêncio. Depois ela justiﬁcou que estava fazendo contatos para a vigília de amanhã. E que ela queria me
convidar para vir à vigília. Eu disse: “Eu irei, Senadora
Ideli. Irei, até porque tenho mais interesse porque sou
amazônida”. Agora, V. Exª tem toda a razão. Se amanhã ouvirmos alguém dizer que querem transformar a
Amazônia num santuário ou em algo que seja intocável,
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não vão ter o nosso apoio. Nós queremos o desenvolvimento sustentável. Defendemos o desenvolvimento
sustentável. E o que é isso? A própria Ministra Marina
Silva disse, quando nós discutimos aqui numa audiência pública a questão das APPs, que hoje o lema é
desenvolver, preservando; e preservar, desenvolvendo.
Estou de acordo com a Ministra Marina. É exatamente isso. Agora, é preciso que os amazônidas tenham
o direito a uma qualidade de vida que seja digna. O
nosso caboclo, lá no interior, não sabe o que é energia elétrica, não sabe o que é água potável, não sabe
o que é saneamento, não tem a menor condição de
qualidade de vida. Então, nós vamos defender isso?
Não. Nós vamos defender, sim, que a Amazônia seja
desenvolvida com inteligência, com tecnologia, com
recursos. Esses que, lá de fora, ﬁcam querendo dar
palpites sobre a Amazônia, que venham nos ajudar,
transferindo recursos e tecnologia para que nós possamos fazer o desenvolvimento sustentável. Eu espero
e tenho dito: nós não precisamos derrubar mais uma
única árvore da Amazônia. Uma única árvore. Desmatamento zero. É isso que os ambientalistas querem?
Nós apoiamos integralmente. Agora, vamos fazer o
zoneamento econômico ecológico dos Estados, vamos fazer a regularização fundiária e vamos utilizar
as áreas já alteradas hoje. Vamos utilizá-las de forma
intensiva, com tecnologia. Nós temos tecnologia hoje
para produzir mais em menor área; com isso, nós vamos ter condição de aumentar a produção de alimentos
no Brasil. Vamos estar presentes. V. Exª, com certeza,
vai estar aqui para que nós possamos colocar nossa
posição. “Amazônia para Sempre”, sim, mas para os
amazônidas também.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Muito bem, Senador Flexa. Se o rótulo desse movimento é “Amazônia para Sempre”, tem que ser Amazônia para sempre e com os amazônidas, que lá estão vivendo, vivendo melhor. Não adianta pensar em
Amazônia para sempre quando se enfoca apenas a
questão da ﬂoresta.
Senador Flexa Ribeiro, realmente V. Exª tem razão
quando diz que o que já foi utilizado pelo ser humano,
o que já foi derrubado, a mata que já foi derrubada, se
a área for mecanizada e aproveitada adequadamente, não precisa mais haver desmatamento no ritmo
que havia. Mas não vamos defender aqui que não se
derrube mais nenhuma árvore. Árvore é um ser vivo,
nasce, cresce e morre. Se nós não derrubarmos mais
nenhuma, as árvores importantes vão morrer, apodrecer, criar cupim. Isso é inteligente? Não. Vamos fazer
de maneira racional.
Agora, já estão falando em uma tal de certiﬁcação.
E sabe quem vai certiﬁcar? Uma ONG internacional.
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Aliás, quem falou recentemente na rede de televisão
foi o Greenpeace, WWF, ONGs transnacionais, que
querem ganhar dinheiro com isso.
Mas eu quero ouvir agora o Senador Augusto
Botelho e, em seguida, o Senador Jefferson Praia.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª, como amazônida,
como homem que vive na Amazônia, vai participar
dessa vigília amanhã, como eu também vou. Mas vou
participar em nome das 25 milhões de pessoas que
vivem na Amazônia. Eu quero discordar do Senador
Flexa Ribeiro com essa história de desmatamento
zero, de não cortar mais nenhuma árvore na Amazônia. Eu discordo. Só se pode dizer uma coisa dessas
quando responsavelmente se criarem condições para
aqueles homens que vivem lá na Amazônia há duas,
três gerações, isolados, naqueles pontos distantes,
que só sabem plantar se for assim: derruba, queima
e planta; derruba, queima e planta. É assim que eles
vêm sobrevivendo, e nunca acabará a ﬂoresta. Começou a acabar a ﬂoresta quando as grandes empresas
começaram a fazer grandes derrubadas: 500 hectares,
1.000 hectares, 2.000 hectares. Essas, sim, que foram
as que prejudicaram a Amazônia. Mas o homem que
está lá, o caboclo da Amazônia, que vive na beira do
rio, que vive lá no lavrado, no pé da serra, dentro da
mata, esse nunca acabou com a Amazônia. E eu virei
aqui amanhã por eles, para defendê-los, dizer que eles
têm direito, sim, de derrubar para comer, enquanto não
se ensiná-lo a plantar com tecnologia e com máquina.
Porque ele também quer isso. Só que ele não tem capital, não tem conhecimento. O Flexa disse que eles não
conhecem energia elétrica. E eu acrescento que eles
não conhecem nem dentista; muitos só viram médico
uma vez e nunca estiveram em um dentista. São coisas
que nós temos que cuidar da nossa gente. Então, eu
estarei aqui amanhã. Eu quero a ﬂoresta em pé. Nós
que vivemos lá queremos a ﬂoresta em pé mesmo, mas
queremos a ﬂoresta em pé com a exploração racional,
como a própria Ministra falou: explorar com sustentação. E é isso que nós vamos fazer amanhã aqui. Muito
obrigado, Senador, e parabéns pelo discurso de V. Exª,
que é um caboclo da Amazônia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Com muito orgulho.
Senador Augusto, estou fazendo este pronunciamento hoje porque talvez eu não possa estar presente
nessa vigília a partir das 18 horas. Pode ser que eu
não esteja! Por isso, eu estou me antecipando. Mas vou
fazer tudo para estar aqui, para repetir este discurso,
até com mais detalhes.
É muito fácil o Ministro do Meio Ambiente, que
mora no Rio de Janeiro, que participa de manifesta-
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ções populares a favor da maconha, falar de Amazônia
daqui. Será que ele conhece o lavrado de Roraima?
Será que ele sabe que, em Roraima, por exemplo,
existe área em que não há uma árvore sequer? Será
que ele sabe o que é lavrado? Eu acho que não sabe.
Lavrado é o que equivale ao nosso cerrado aqui, com
menos árvores ainda.
Então, é preciso que realmente nós, amazônidas,
não deixemos que haja essa esquizofrenia – repito. É
bom que a atriz Christiane Torloni – que ela até se mire
na novela em que ela é mãe de esquizofrênico – não
se envolva nessa esquizofrenia contra a Amazônia.
Senador Jefferson Praia, desculpe-me. Com muito
prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Mozarildo, acredito que todos nós que estamos aqui
e somos amazônidas temos uma grande preocupação
com a nossa região. Sabemos que não está correta a
forma como as coisas estão acontecendo. Não é isso?
Então, concordamos com isso. Acredito que todo debate
é salutar para discutir a Amazônia. Então, temos de ver
essa vigília pela Amazônia por este olhar: veriﬁcarmos
o que acontece em nossa região e buscarmos as soluções. V. Exª tem boas sugestões. Portanto, amanhã,
serei um dos primeiros a chegar aqui, porque defendo
a posição de que deveríamos – quem sabe? – discutir, todos os dias, a Amazônia nesta Casa. Amanhã
teremos uma grande oportunidade, quando estiverem
aqui a atriz Cristiane Torloni e o Victor Fasano. Eu os
parabenizo, porque, junto com outros, ﬁzeram o movimento Amazônia para Sempre. Por exemplo, quero
uma Amazônia que possa ser nossa e também dos
amazônidas daqui a cem anos. Tenho certeza de que
V. Exª quer isso também. Portanto, o olhar é esse. Não
pode ser apenas um olhar que, de repente, caminhe
num sentido que não é o que percebemos, ou seja,
aquela de conciliar a questão ambiental com o crescimento econômico, porque tudo isso se afunila numa
coisa chamada desenvolvimento econômico. Muito
obrigado pelo aparte.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Jefferson Praia, V. Exª, com os conhecimentos de economia que tem, resumiu muito bem isso. A
minha discordância, Senador Jefferson Praia, é com
relação à vigília pela preservação da Floresta Amazônica. E o resto? O resto, não, o princípio de tudo, que
são os seres humanos que estão lá.
Como V. Exª disse, temos de conciliar essas coisas. Também não vamos agora ﬁcar nos criminalizando
ou deixando que alguns esquizofrênicos pensem que
a Amazônia é o local ou o celeiro onde só se pratica
crime. Se alguém pratica crime na Amazônia tem de
ser punido – aliás, existem punições severíssimas. Co-
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nheço, por exemplo, um colono de um assentamento
do Incra que foi multado pelo Ibama no valor de seis
a oito vezes o que vale o lote dele. Por quê? Porque
derrubou parte da ﬂoresta que ele nem sabia que não
podia derrubar.
Ora, então, é preciso realmente estabelecer as
prioridades: o ser humano em primeiro lugar e condições de vida dignas. Como disse o Senador Augusto
Botelho, uma pessoa nunca ter ido ao dentista, por
exemplo, é inadmissível no dia de hoje.
O Senador Flexa Ribeiro já se retirou. Ele vai fazer
um debate sobre a questão de ciência e tecnologia na
Amazônia. O Inpa – cuja sede é no seu Estado, mas
que tem em meu Estado também uma repartição –
tem de ser incentivado para que as pesquisas sejam
feitas na Amazônia por esse instituto e não por instituições estrangeiras, que pegam os conhecimentos e
os levam embora.
Então, Amazônia para Sempre para os brasileiros. Amazônia para Sempre prioritariamente para
quem está lá, pegando dengue, malária, oncocercose, leishmaniose, para defender a integridade daquela
parte do Brasil.
Farei de tudo para estar aqui amanhã, porque
quero repetir este pronunciamento até com mais ênfase, porque não posso aceitar o que está publicado hoje
no Jornal do Senado: “Senado faz vigília pela preservação da Floresta Amazônica” – não é da Amazônia,
mas da ﬂoresta amazônica.
Quero, sim, uma Amazônia para sempre: para
sempre, brasileira; para sempre dos amazônidas, que
para sempre ela seja uma área que possa, representando 61% do território nacional, ter a importância
que precisa ter e que os brasileiros passem a cobiçar
a Amazônia e não reclamem porque os estrangeiros
a cobiçam.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, a nossa admiração. Eu
estava ouvindo-o atentamente e quero cumprimentá-lo,
porque o pai do meio ambiente surgiu na velha Grécia:
Sófocles. “Muitas são as maravilhas da natureza, mas
a mais maravilhosa é o homem”. Quando ele se refere
ao homem, é ao homo sapiens, ao homem e à mulher,
que se unem pelo amor para perpetuar a espécie.
Então, V. Exª, mais uma vez, com inteligência
privilegiada, dá rumos melhores ao Senado da República, à vigília de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 480,
de 2009, da Senadora Patrícia Saboya e outros Srs.
Senadores, solicitando a realização de sessão especial no dia 20 de maio, destinada a comemorar os 20
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anos de fundação da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento da Senadora Patrícia
Saboya.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ainda há aqui expediente. Um instante.
Anteriormente foram lidos os Requerimentos nºs
19, 333 e 537, de 2009, do Senador Jefferson Praia
e outros Srs. Senadores solicitando a realização de
homenagem no período do Expediente no dia 26 de
maio pelo transcurso do primeiro aniversário de morte
do Senador Jefferson Péres.
Em votação o requerimento do Senador Jefferson
Praia, para homenagear o Senador Jefferson Péres.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para
discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Para encaminhar o requerimento, o Senador do Amazonas Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
considero mais do que oportuna a iniciativa do Senador Jefferson Praia, mais do que necessária essa homenagem que prestará o Senado à memória do nosso querido conterrâneo e colega de todos os demais,
Senador Jefferson Péres.
Quero deixar bem claro que para mim é uma
exigência sentimental, política e moral que compareça aqui a família do Senador Jefferson, que respeito
muito, sua digna esposa, Drª Marlidice Péres, seus ﬁlhos, sua nora, que compareçam os seus admiradores
do Estado do Amazonas, ou seja, que aqui prestemos
a homenagem a quem merece recebê-la, no caso, a
ﬁgura íntegra que só nos deu motivo de orgulho, que
é precisamente o grande amazonense que se foi, o
grande brasileiro que nos deixou há um ano, o Senador José Jefferson Carpinteiro Péres.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após o encaminhamento do Senador Arthur Virgílio,
vamos pôr em votação...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Em nome do
Partido dos Trabalhadores, eu gostaria também de
expressar o meu apoio e solidariedade às palavras
do Senador Arthur Virgílio em homenagem ao nosso
querido Jefferson Péres. Falaremos mais a respeito no
dia da homenagem.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos do Senador Jefferson Praia para homenagearmos o Senador Jefferson
Péres.
Estamos alternando e, agora, sem dúvida nenhuma, é a vez de um líder, o Líder do PSDB, do Amazonas, Senador Arthur Virgílio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever pela Liderança do PT, embora já tenha encaminhado documentação à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Secretário Executivo João Pedro acaba de apresentar a documentação.
Falará, depois, como orador inscrito o Senador
Flávio Arns e depois chamaremos um Líder, que é o
Ignácio Arruda.
Agora tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, antes de mais nada, tenho muita
esperança na reunião de amanhã, na vigília de amanhã, Senador Jefferson Praia, Deputado Sabino Castelo Branco, porque espero que amanhã se comece
inclusive um verdadeiro SOS Amazônia, um verdadeiro
SOS Nordeste. Porque há 300 mil pessoas atingidas
pelas enchentes no meu Estado, com municípios em
situação de absoluta calamidade, com despesas que,
daqui para frente, só voltarão. O que foi para trás é
pouco, Senador Flexa Ribeiro, em relação ao muito
que ainda terá que ser gasto para recompor inclusive
a ﬁsionomia física dos municípios.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
mais nada, quero fazer um pronunciamento – e peço
a V. Exª que me tolere se eu ultrapassar um pouquinho
o tempo. Até disse isso lealmente a um querido colega
de trabalho, até porque é um jornalista com representação nesta Casa, um rapaz correto, extremamente correto. Eu disse a ele que eu não entendia a insistência
em se criminalizar, por exemplo, uma ﬁgura como a
Senadora Heloisa Helena, que, nesse velho e cansado episódio das passagens aéreas, jogou dentro das
regras do jogo. A Senadora...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª me permite interrompê-lo?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª é um iluminado de Deus. Hoje é o Dia da Enfermeira.
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Sabemos que há Florence Nightingale, sabemos que
há a Ana Nery, mas eu queria aproveitar o que veio.
V. Exª trouxe o nome, e quero homenagear todas as
enfermeiras do Brasil na pessoa trazida a esta sessão
pela memória do Arthur Virgílio. Homenagem do Senado da República aos enfermeiros e enfermeiras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senador
Mão Santa.
Pois muito bem: a Senadora Heloisa Helena,
candidata à Presidência da República, pessoa pobre,
integrante de um Partido pobre, usou um saldo de
passagem que era da praxe se entender que pertencia
ao Senador ou ao Deputado, para manter a sua movimentação. Quando expuseram que seu ﬁlho viajou, eu
não sei sequer se não foi a viagem de retorno do seu
ﬁlho a Maceió, deixando toda uma vida que começava
a construir aqui.
Para mim é questão de foco. Não sei aonde se
vai chegar, simplesmente comparando a Senadora
Heloisa Helena com o Sr. Zoghbi. Não sei aonde se
vai chegar, comparando com quem assaltou os cofres
públicos aqui do Senado. E aonde se vai chegar insistindo em criminalizar algo que não era crime. E ponto.
Não era crime. Se a sociedade diz “mudou”, mudou.
Daqui para frente, é outra coisa. Agora, é diferente
vender passagens, como alguns ﬁzeram. É diferente
de se montar quadrilhas – e eu aqui vou dissecar isso
–, para enriquecer às custas do Senado Federal.
Outro dia foi o Senador Suplicy. Outro dia foi o
Senador não sei quem. Agora é a Senadora Heloisa
Helena, enﬁm. Não consigo, sinceramente, entender
que isso aí seja objetivamente um serviço prestado
ao Congresso. Qual é a idéia? Alguém dizer que aqui
ninguém presta?
Eu dizia a esse querido amigo, querido jornalista, gosto dele, ele critica, aqui critico também. E me
irrita um pouco a forma como muitos colegas estão se
portando, como se estivessem todos encabrestados,
todo mundo meio com medo. Então, não se critica a
imprensa? Por que não? Por que não? Por que não se
critica a imprensa? Por que não, Senador Mão Santa?
Por que não? Se eu acho que tenho de criticar, eu critico. Sinto-me com autoridade e com o dever de elogiar e de criticar. Aliás, democracia foi feita para isso,
ninguém é intangível, ninguém é intocável.
Mas eu dizia a ele: será que existe alguma força
que convença as pessoas de que a Senadora Heloisa Helena não é uma pessoa correta? Ela é correta.
Ela pode ter idéias das quais discordo frontalmente,
mas ela é uma pessoa correta, é uma pessoa direita,
é uma pessoa digna – o Senador João Tenório sabe
disso. Ela não cometeu crime algum.
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É hora de separar o joio do trigo, sob pena de,
inclusive, ﬁcarmos desacreditados, porque é fulano,
é beltrano, sicrano... Daqui a pouco, ou as pessoas
da sociedade se convencem de que ninguém presta
aqui – e, sendo assim, para que esta Casa? -, ou as
pessoas se convencerão, ao contrário, de que não há
força capaz de dizer e de convencer que uma pessoa
correta não é correta.
Vou tentar fazer um diagnóstico, Senador João
Tenório, muito sóbrio de como vejo a Casa e as reformas, até porque coloquei na minha cabeça que vou
acompanhar isso a sério. Não estou querendo virar
página nenhuma artiﬁcialmente. Não quero simplesmente ﬁngir que não estou vendo ou que não está
acontecendo. Vou analisar a Casa tal como acho que
ela merece ser analisada.
Muito bem, Sr. Presidente. A informação da manchete do Jornal do Senado do último dia 6 poderia
merecer aplauso e encerrar otimismo e esperança de
dias menos turbulentos para esta Casa, que, como a
Câmara dos Deputados, é indispensável para a democracia.
Poderia, repito, receber aplausos. Se não fosse
repetição. Repetição, sim, e já agora de fora para dentro, sintetizando no noticiário da imprensa o próprio
pensamento, digo melhor, a decepção, em coro, da
Nação brasileira.
Decepção no mínimo inquietante para nós, Senadores que viemos para cá pelo voto do povo, que nos
escolheu para a tarefa legislativa e de coordenação da
vida nacional. Falhamos? Ou pecamos por omissão?
Aos olhos do povo, sim, falhamos e fomos omissos, como resume o Jornal O Estado de S. Paulo também recente, do dia 20 de março deste ano.
E vem aqui a chamada: “Sarney repete script
de reforma que não fez. Como agora, em 95 Senado
contratou consultoria da FGV, e nada foi feito” – isso
lembrando de algo que eu vou aqui descrever de maneira minuciosa.
A crise que hoje amarga o Senado Federal havia
sido anunciada, Sr. Presidente, há exatos catorze anos.
Nada se fez. Nem reforma, nem modernização.
Insisto: decorreram, de lá para cá, mais de três
legislaturas. À época, houve promessas de reforma
administrativa. A Fundação Getúlio Vargas foi contratada, internamente constituiu-se um Grupo de Trabalho
de Reforma e Modernização do Senado. Seu então
coordenador, à época Senador e depois Presidente
da Casa, Senador Renan Calheiros, subscreveu documento de cem páginas e, em discurso aqui, neste
plenário, disse:
[...] É impossível detectar quando e onde
começou a sucessão de erros que vem desor-
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denando a vida administrativa do Senado ao
longo de várias legislaturas. O Senado não se
preocupou em se estruturar adequadamente.
Gasta muito e mal. O desperdício é de tal ordem
que suas despesas são relativamente superiores às do Congresso norte-americano.
Seria engano supor que a opinião pública não
está a par de tanta omissão, tantas falhas, tanta desídia. O Brasil inteiro acompanha os desmandos que
continuam ocorrendo no Senado. É preciso dizer, com
toda a crueza que o momento impõe, que a sociedade
brasileira já não tolera protelações.
Não se trata de opor agora qualquer reparo ao
que, sem dúvida, com boa intenção, vem sendo anunciado pelo Presidente José Sarney. Faço a advertência
e repito o que disse ontem, dirigindo-me a S. Exª, para
que as denúncias de desvios, desmandos e corrupção sejam apuradas, inclusive com a ajuda da Polícia
Federal.
O ilustre Presidente sustentou que a Polícia do
Senado é suﬁciente para apurar tais irregularidades,
mas admitiu, em resposta às minhas colocações, que
a Polícia Federal poderá ser chamada se, a juízo da
Procuradoria-Geral da República, vier a ser considerado insuﬁciente o trabalho que está sendo feito.
Que se faça! Mesmo! É a advertência que deve
ser registrada. Repito aqui o grande brasileiro e ﬁlósofo
Gilberto Amado:“Julgo de meu dever consignar... que
há muita desídia e negligência no País”. Amado assim
se expressou em Sabor Brasil, página 80.
Promessas foram feitas em abril de 1995. Agora,
como àquela época, a Fundação Getúlio Vargas foi chamada, e o Senador Sarney, no discurso que proferiu
na posse do 3º mandato da Presidência do Senado
(1993/1995, 2003/2005, 2009/2011), repetiu que “foi
com o trabalho da Fundação Getúlio Vargas que se
promoveu uma grande reforma aqui dentro”.
Podem ser palavras bem intencionadas. No entanto, aqui, sim, cabe reparo: que grande reforma é
essa, se nada de substantivo foi feito, Senador Jefferson Praia?
Recorro novamente ao noticiário da imprensa,
que, não há dúvida, reﬂete o pensamento da sociedade brasileira:
O contrato nº 55/1995, segundo informação oﬁcial do Senado, “foi pago em quatro parcelas de R$220.500,00, totalizando
882.000,00”. Um novo contrato com a FGV
deve ser assinado ainda nesta semana. A
fundação já faturou, em contratos com o Senado, nos últimos cinco anos, pelo menos
R$3,3 milhões.
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A Fundação Getúlio Vargas não se eximiu de
apontar falhas e indicar soluções. Só que o Senado,
repito, permaneceu estático, nada fez, nada mudou,
nada modernizou, nada reformou.
No relatório apresentado ao Grupo de Trabalho
de 1996, aquela Fundação, entre outras dezenas de
recomendações, sugeriu urgência na recomposição
administrativa do Senado. O que foi feito? – pergunto
eu. A resposta tem apenas quatro letras: NADA. Os
avisos da FGV não foram seguidos, e as transformações necessárias ﬁcaram no esquecimento.
Pelo menos três documentos avaliaram a administração do Senado entre 1990 e 1996.
Tais estudos foram realizados a pedido da própria
administração da Casa, só que, na hora de agir, esses
documentos foram ignorados, mesmo tendo custado o
esforço de consultores e pesquisadores responsáveis.
Além do dispêndio de recursos públicos.
O resultado é que, lamentavelmente – e é preciso que se diga –, a corrupção encontrou abrigo fácil em setores que, ao contrário, deveriam zelar pela
coisa pública.
O primeiro dos estudos mencionados fez um histórico da formação do corpo funcional do Congresso
desde a reabertura do Congresso, em 1945. A análise coube a também ao pesquisador da Universidade
Estadual de Nova York, Abdo Baaklini, com base em
longas entrevistas com parlamentares e servidores do
Congresso. O pesquisador dedicou 20 anos ao estudo do Legislativo brasileiro e publicou o seu trabalho,
originalmente, em 1990. Traduzido para o português,
deu origem ao livro “O Congresso e o Sistema Político no Brasil”, publicado em 1993, pela Editora Paz e
Terra, que, à época, tinha em seu conselho editorial
Antônio Cândido, Celso Furtado, Fernando Gasparian
e Fernando Henrique Cardoso.
Em sua análise, Baaklini aponta que os membros da Mesa Diretora – e diretores do alto escalão do
Senado – “evitavam tomar decisões desagradáveis e
preferiam prestar o maior número possível de favores,
esperando poder deles tirar partido quando estivessem
fora do cargo”. “Como os membros da Mesa não eram
recompensados pelo trabalho sério e responsável, escolhiam tirar a maior vantagem possível de seu período
de dois anos no cargo, e para isso usavam e abusavam
dos recursos da instituição. [Isso lá atrás, Srs. Senadores, repito]. Em consequência, os funcionários que
ocupavam cargos de liderança administrativa sofriam
com esta mesma instabilidade”, anota o estudioso.
Mais adiante, o pesquisador apontou a existência de falta de reconhecimento pelo mérito técnico na
estrutura do Senado. A seu ver, havia na Casa “uma
alta porcentagem de funcionários qualiﬁcados acade-
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micamente e motivados”, mas “poucos tinham oportunidade ou o necessário apoio político para conduzir
pesquisa de relevância ou para gerenciar a Instituição
de acordo com as normas burocráticas de eﬁciência
e economia”.
Baaklini relata que o trabalho dos funcionários
do Congresso não era nem eﬁciente nem econômico
já àquela época. Em 1988, o Senado empregava sete
mil pessoas e a Câmara, seis mil.
A burocracia do Senado e da Câmara assemelhava-se a “uma pirâmide invertida”, imagem usada
seis anos mais tarde pelos consultores da Fundação
Getúlio Vargas. “Quase todos os funcionários estão
no topo de sua categoria funcional, que diﬁcilmente
seria caracterizada como eﬁciente ou econômica, independentemente do tipo de trabalho que realizavam,
de suas qualiﬁcações, de seus desempenhos no trabalho ou de suas contribuições para a instituição”,
notou o pesquisador ilustre da Universidade Estadual
de Nova York.
Como consequência da omissão de dirigentes,
a multiplicação de empregos dava aos congressistas,
na observação de Baaklini, a oportunidade de beneﬁciar seus partidários, amigos, parentes e familiares.
Baaklini percebeu que a austeridade poderia trazer
hostilidade por parte dos funcionários e dar a outros
parlamentares mais pródigos a possibilidade de excedêlos na realização de suas demandas. Dessa maneira,
a tendência, jamais interrompida, era a expansão do
quadro de pessoal. Baaklini centralizou parte de sua
análise no Prodasen. Visto por ele como modelo de
excelência no serviço público, pioneiro no Brasil e no
mundo, o órgão passou, a partir da década de 80, a
colecionar abusos por parte da administração do Senado. Nas palavras do pesquisador, “a autonomia, até
então, havia impedido que o Prodasen se contagiasse
pela doença que infestava as operações e a estrutura
do corpo funcional do Legislativo”.
No entender de Baaklini, uma forma de diminuir
a ação de técnicos engajados, era a adição ao quadro
do Prodasen de servidores que sequer haviam sido
pedidos ou sem qualiﬁcações desejadas. “Em 1982,
a Mesa, em término de mandato, autorizou o órgão a
agregar a sua equipe 102 pessoas, sendo que muitas
delas não haviam sido solicitadas, não eram necessárias ou não possuíam as qualiﬁcações adequadas. Em
1985, alguns meses antes de o diretor executivo ter
sido forçado a demitir-se, em ﬁm de mandato, a Mesa
presidida pelo Senador Moacir Dalla também forçou
o Prodasen a absorver mais de uma dúzia de funcionários que não queria ou não necessitava”.
Observações como essas levaram Baaklini a concluir que a forma pela qual o Senado passou a exercer
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o seu controle político enfraqueceu o Prodasen e fragilizou sua credibilidade e sua capacidade. A constante
mudança na direção do órgão a partir de 1982, com
indicações, inclusive, de pessoas sem formação técnica
na área de informática, disse o pesquisador, “começou
a afetar o moral de sua equipe e levou alguns de seus
membros a procurar emprego em outros locais”.
Por ﬁm, em vez de uma mudança a partir da
redemocratização, Baaklini notou que o retorno ao
sistema presidencialista liberal após 1988 não tratou
adequadamente da estrutura política e administrativa
do Congresso. Em vez disso, as estruturas, desenvolvidas nas duas décadas anteriores, foram mantidas
com pequenas modiﬁcações. Ele lamenta, já que a organização e a estrutura do Congresso estavam muito
aquém do que é necessário para o bom desempenho
de suas novas funções.
O Grupo de Reforma e Modernização do Senado,
em 1995, em seu relatório, considera que o Senado
possui níveis hierárquicos em demasia, diretorias frequentemente resumidas a um único indivíduo (o diretor), superposição de órgãos e funções. A franqueza e
a riqueza de adjetivos são a marca desse relatório que
chega a insinuar que, com o descalabro administrativo
reinante no Senado desde então, irregularidades eram
e poderiam ser cometidas sem qualquer controle.
Eis algumas de suas sugestões – sugestões lá do
ano de 1995, Senador Flávio Arns, que me dá a honra
de acompanhar com atenção este pronunciamento. Tenho certeza de que V. Exª é homem de coragem serena. Esta Casa não pode se omitir mais. Esta Casa não
pode ser composta de Senadores que estão com medo
da próxima publicação de quem usou passagem. Esta
Casa não pode permanecer deste jeito. Esta Casa tem
que enfrentar o desaﬁo que está a sua frente, separar
o que era ilegal do que não era ilegal, enfrentar as irregularidades com coragem. Por isso, tenho muita honra
de estar sendo ouvido por V. Exª com atenção. V. Exª
construiu respeito nesta Casa como homem de bem.
Sei que estou diante de um homem de bem.
Lá, em 1995, o Grupo de Reforma e Modernização do Senado me permitiu algumas sugestões.
São elas:
– Está evidenciado no levantamento realizado que não existe no Senado cultura, nem
tampouco prática de planejamento.
– Não há diretrizes balizadoras das ações
administrativas.
Não estou neste pronunciamento chamando ninguém de ladrão, não estou aqui dizendo nada. Só estou
dizendo que no Senado teve roubalheira porque não
deixaram haver modernização e a recomposição da
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estrutura administrativa da Casa, e a porta ﬁcou aberta para irregularidades e para a prática da corrupção.
Estou tentando ir às causas e não ﬁcar remanchando
em cima dos efeitos.
– Não se faz uma programação setorial
com a explicitação dos projetos de atividades,
deﬁnição das respectivas metas, cronogramas,
recursos, prioridades e atribuição de responsabilidades.
– Completa falta de integração entre as
áreas, improvisação, atendimento do que é
mais imediato, sobrecarga de trabalho, despedida de recursos, impossibilidade de avaliação
de resultados.
– O orçamento é um instrumento meramente formalístico para realização das despesas. A execução, como corolário da falta
de planejamento, se distancia dos projetos e
atividades deﬁnidas no orçamento, exigindose na fase de execução alterações casuísticas.
Não existe tampouco acompanhamento físicoﬁnanceiro do que foi realizado.
– A área de aquisições não consegue estabelecer um calendário de compras racional.
Há interrupção de licitações, multiplicação de
licitações para o mesmo material, aquisições
urgentes e freqüentes, que são regularizadas
posteriormente, compra de materiais, equipamentos inadequados e que acabam desperdiçados.
– As atividades de compras e contratações têm rotinas e procedimentos sem racionalidade e processo decisório muito centralizado
e com baixo grau de responsabilização. Não
há ﬁscalização adequada dos serviços contratados e a gestação dos contratos, muitas
vezes, se limita a testar faturas.
– O fracionamento faz com que nenhuma
área seja responsável pela integralidade dos
processos, diﬁcultando o controle.
– Insuﬁciência de normas e procedimentos e as existentes geralmente não atendem
à necessária racionalidade.
– O trabalho concentra-se em atividades
imediatistas (“apagar incêndios”).
– Não há crítica dos métodos de trabalho para identiﬁcação de falhas e expurgo de
rotinas inúteis ou ultrapassadas.
– Os procedimentos são lentos, repetitivos, complicados e onerosos, com etapas desnecessárias, e, não raro, têm de ser refeitos.
– Demandas, principalmente dos gabinetes, são feitas com pedidos de urgência.
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Dessa forma, atendê-las, muitas vezes, é impossível sem quebra de normas legais ou com
eﬁciência técnica.
– No processo decisório, escalões intermediários inferiores são esvaziados de poder.
Na grande maioria dos assuntos, até os mais
irrelevantes, há dependência de decisão ou
da autorização da alta direção da Casa. A
concentração de decisões torna a máquina
administrativa lenta e emperrada.
– Faltam regras claras para nortear as
decisões. Mesmo quando há normas, decisões de natureza administrativa são expostas
a pressões casuísticas dos Senadores, gerando um clima de incerteza, condescendência,
desperdício e irresponsabilidade.
– Não há possibilidade de responsabilizar
agentes que descumprirem normas.
– A regra é a falta de coordenação entre
as áreas da Casa. Cada área se vê de forma
estanque e isolada, realizando suas tarefas
com total desconhecimento da repercussão
em outras áreas, com duplicidade de esforços e prejuízos mútuos. Não há visão de conjunto, objetivos comuns, nem compromisso
com o todo. Tem-se a percepção, por vezes,
que algumas áreas apostam no insucesso de
outras. Indivíduos se sentem “donos” das informações e dos sistemas, não dando acesso
aos dados a outros.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a V. Exª que prorrogue o tempo, para que eu conclua
em alguns minutos, Sr. Presidente.
– O sucesso da coordenação de uma
secretaria se deve mais ao perﬁl gerencial e
ao desempenho pessoal do dirigente.
– Há desvios de função, com defasagem
crescente entre qualiﬁcação proﬁssional dos
servidores e demandas cada vez mais intensas e complexas.
– Funções comissionadas existem para
proporcionar complementação remuneratória.
Isso causa desestímulo entre os servidores e
migração para áreas onde os benefícios são
mais pródigos.
– A jornada de trabalho varia de área
para área, o que leva a evasão para setores
onde o regime é mais curto e ﬂexível.
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– Não há avaliação de resultado ou de
desempenho. O mau e o bom desempenho
são igualmente retribuídos.
– O Plano de Carreira é meramente formal, sem correspondência a uma política de
admissão, desenvolvimento, alocação, avaliação e recompensa dos servidores. Faltam
informações sobre o quadro de pessoal para
a tomada de decisões e formulação de uma
política de recursos humanos.
– Não há discussões ou negociações
do plano orçamentário. Há grande distância
entre o orçamento aprovado e as quantias
efetivamente liberadas. O orçamento não tem
credibilidade, o que leva a negociações individuais para a liberação de recursos para as
unidades.
– O orçamento e os planos de ação se
baseiam na intuição e criatividade de cada
cheﬁa, sem uso de base técnica comum.
– As decisões são centralizadas e verticalizadas, sem consultas aos envolvidos.
– A administração tem pouca capacidade
de antecipação.
– A precariedade prevalece por não haver
preocupação com o médio e o longo prazo.
– As respostas da administração são
caracterizadas pelo imediatismo.
Todo o diagnóstico leva a outra constatação: que
não há possibilidade de controle e transparência nesta
Casa avaliada pela Fundação Getúlio Vargas, a menos que muita mudança se processe. Os consultores
observaram que:
– O controle se restringe a recomendações. Não há punição para os que não as cumprem, apesar de disposições legais preverem
essa hipótese.
– O controle não tem função de feedback
orientado para a ação corretiva.
– Há carência de relatórios gerenciais
que acompanhem o dia a dia. Quem elabora
relatórios não sabe sua ﬁnalidade, nem tem
retorno.
O setor de recursos humanos, que agora aparece
no noticiário policial, concentra a maior parte de irregularidades. Seja no quadro efetivo, cuja carreira não
obedece a qualquer hierarquia, seja entre as funções
comissionadas e os terceirizados, contratados sem
critérios ou pré-requisitos.
A Fundação Getúlio Vargas notou que:
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– A grande mobilidade interna de pessoal prejudica a continuidade dos trabalhos e a
especialização da mão de obra.
– O desenvolvimento de recursos humanos praticamente inexiste. Os cursos são oferecidos em descompasso com a necessidade.
– A avaliação do pessoal é meramente
formal, sempre favorável ao servidor, para justiﬁcar promoções. Caso ajam diferentemente,
cheﬁas são constrangidas.
– O sistema de recompensas é material
e salarial. Punições são muito raras.
– A estrutura salarial é uma pirâmide
invertida;
– Há uso indiscriminado de funções comissionadas e de cargos de cheﬁa como forma de justiﬁcar o pagamento de comissões ou
gratiﬁcações a funcionários.
– Chefes e subordinados recebem praticamente o mesmo salário.
– Distorções salariais entre servidores
de nível médio e de nível superior.
– Inexistência de carreiras deﬁnidas.
– Chega-se rapidamente ao ﬁm da carreira.
– Impossibilidade de promoção.
Quanto aos gabinetes, o relatório cita problemas
já conhecidos pelos Senadores, mas para os quais
também haveria soluções. Especialmente com a adoção de processos racionais transparentes.
– Existe certa incompatibilidade entre a
natureza das atividades conduzidas pelo gabinete, de cunho político e altamente dependente
de conﬁança do parlamentar, e as atividades
institucionais do Senado, marcadas pelos padrões de uma burocracia proﬁssional.
– Hoje, é ambígua a deﬁnição exata das
atividades dos gabinetes e suas relações com
a estrutura do Senado.
– Falta clareza acerca dos recursos garantidos aos gabinetes e aos Senadores pelas normas e os conseguidos informalmente,
atropelando as normas.
Passemos, então, às recomendações da consultoria contratada por quase R$1 milhão para dizer o
que não foi levado em consideração.
1. Relação entre política e burocracia
– Diminuir o impacto do curto mandato
da Mesa sobre a continuidade da administração.

Quarta-feira 13

569

16879

– Tornar a Mesa responsável por ﬁxar
políticas gerais para a administração da instituição.
– Revitalizar o Conselho de Administração, consultivo e planejador, além de outras
formas de gestão colegiada.
– Criar uma assessoria da Mesa Diretora
para elaborar políticas de informação, de formação de recursos humanos e modernização
administrativa;
– Reformular o relacionamento entre a
Comissão Diretora e a Diretoria Geral para
uniﬁcar a supervisão política sobre a atividade
administrativa.
2. Modernização administrativa:
– Simpliﬁcar a organização.
– Proﬁssionalizar radicalmente a estrutura administrativa.
– Rever normas e procedimentos administrativos, racionalizando-os.
– Reduzir a quatro os níveis hierárquicos,
extinguindo cargos e funções, com diretrizes
para reduções futuras.
– Reduzir a terceirização.
– Aperfeiçoar a gestão de contratos.
3. Integração e coordenação entre as unidades:
– Deﬁnir e explicitar objetivos, metas e
estratégias para proporcionar maior integração
organizacional.
– Reformular sistema de comunicação e
gestão de documentos.
– Delegar competências para reduzir o
grau de centralização das decisões.
– Institucionalizar mecanismos de articulação entre membros da direção superior.
4. Recursos humanos:
– Estabelecer carreiras técnicas, hoje
inexistentes.
– Restringir mobilidade de pessoal.
– Deﬁnir requisitos mínimos para ocupação de cargos de livre provimento.
– Revalorizar a concessão de função
comissionada.
– Adotar programa de qualiﬁcação e proﬁssionalização.
– Redeﬁnir sistema de recompensas para
servidores.
– Redimensionar o quadro de pessoal por
unidade, em função por carga de trabalho.
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Pelos levantamentos da FGV e por tudo de estranho que ocorre na Casa, pode-se concluir que o
Senado afronta os princípios constitucionais da administração pública. Não é demais relembrá-los: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade
e a eﬁciência.
Deixar a situação como está signiﬁca insistir contra a imagem da Casa e questionar sua competência
para desempenhar as funções de legislar e ﬁscalizar
o Executivo.
Não há propriamente novidade nessa advertência.
Há, sim, urgente necessidade de a Mesa Diretora, com a participação dos demais Senadores, levar a
cabo as reformas, que, relegadas ao léu, não permitiriam o que é imprescindível e mais do que urgente:
recuperar o Senado.
A Casa, que se ressalve, dispõe de eﬁcientes
núcleos de servidores, categorizados e que aqui chegaram pela via do concurso público, assim como de
um corpo de funcionários comissionados dos gabinetes escolhidos pelos Senadores, que, via de regra, é
dedicado e é, na verdade, quem mais “carrega o piano” nesta Casa.
Esses servidores, como os Senadores, vivem um
momento de angústia. São vítimas da ação criminosa
de alguns poucos inescrupulosos funcionários que, no
exercício da atividade pública, deram vazão a práticas
de ilícitos. Com isso, comprometem a imagem da Casa,
atingindo-a como um todo. Repito: a Casa é formada
de pessoas decentes no seu corpo funcional e no seu
corpo de legisladores. A Casa não pode ser manchada
por meia dúzia de pessoas inescrupulosas. Isso tem de
ﬁcar muito claro, muito patente e muito deﬁnido.
Repito: esses servidores, como os Senadores,
vivem um momento de angústia. Com a Casa comprometida, Sr. Presidente, só nos coloca mesmo o diagnóstico à frente de qualquer visão lúcida. O quadro é
de extrema gravidade.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Senador Sarney, ao anunciar a intenção de levar adiante
medidas saneadoras, conta com o meu apoio, conta
com o apoio do meu Partido e, creio, conta com o nosso apoio, o apoio da Casa.
Colocamos – reﬁro-me agora especiﬁcamente ao
PSDB – como condição básica, como condição sine
qua, o compromisso formal para aplicação de ações
urgentes sem protelações. Ou seja, as coisas têm de
acontecer neste Senado, porque esta Casa tem o de-
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ver de sobreviver, para que sobreviva a democracia
brasileira.
Antes de concluir, Sr. Presidente, cedo um aparte
ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Arthur Virgílio, V. Exª faz uma análise da
situação do Senado, do ponto de vista administrativo
e das medidas que agora estão sendo anunciadas.
Avalio que estamos reagindo de uma maneira saudável, primeiro com respeito à transparência de toda a
verba indenizatória – isso já é um fato – e, segundo,
com respeito a maior disciplina, restrição e transparência no que concerne às cotas de passagens aéreas.
Hoje, o Presidente José Sarney, com a Mesa Diretora,
anuncia o plano de racionalização e cortes de despesas preparado pelos professores e técnicos da Fundação Getúlio Vargas. Ainda não conheço o estudo, que
estará disponível para todos nós amanhã, no site do
Senado, e avalio que seja nossa responsabilidade, de
cada um de nós, 81 Senadores, estudar com atenção
essa proposição, como disse o Presidente, agora com
a responsabilidade e a colaboração de todos nesses 30
dias, ao lado de todos os demais itens de pauta a que
precisamos estar atentos. Mas acho que precisamos,
sim, nos debruçar e veriﬁcar como poderemos ter uma
administração nesta Casa que precisa dar o exemplo,
uma vez que é nossa responsabilidade ﬁscalizar os
atos do Executivo e aqui temos de proceder da melhor maneira possível. Então, cumprimento V. Exª pela
disposição de examinar, com todo rigor e seriedade, a
proposição que agora nos é apresentada.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, meu caro Senador Suplicy.
Sr. Presidente, encerro dizendo que estamos
diante de uma encruzilhada: ou reformamos ou ﬁngimos que reformamos. Se ﬁngirmos que reformamos,
nós simplesmente liquidaremos de uma vez a credibilidade da Casa. Se reformarmos, estaremos cumprindo o dever que a democracia brasileira joga às
nossas costas.
A reforma não poderia jamais – e sei que não é
essa a intenção do Presidente Sarney, sei que não é
essa a intenção da Mesa, sei que não é essa a intenção dos Senadores e Senadoras –, a reforma não pode
ser ouro de tolo. A reforma tem de ser para valer. Não
pode ser troca de nomenclatura. Ela tem que poupar
gastos. Ela tem que tornar eﬁciente a ação administrativa da Casa. Ela tem que ser moralizadora. Ela tem
que fechar as brechas por onde escorreu a possibilidade da corrupção por meio da qual se esvaiu muito
dinheiro público.
Portanto, entendo que nós temos de acompanhar
isso com muita seriedade. Primeiro, não venho aqui
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para brincar, Sr. Presidente. Peço a V. Exª mais um minuto. Não é preciso mais do que isso. Não venho aqui
para brincar. Aqui, para mim, não é playground. Não
estou na Disney também. Não estou. Não vim aqui para
brincar e acredito que meus colegas também não. Não
pensem que digo que os senhores não levam a sério.
Estou dizendo apenas que eu levo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Arthur Virgílio, acrescentei mais cinco minutos e estou para garantir o tempo de V. Exª. Esse
pronunciamento foi o mais importante que ouvi aqui.
Ouvi uma vez o Ministro Jobim fazer um discurso: “Não
se queixe, não se explique, não se desculpe. Aja ou
saia. O que importa é o resultado”. Não são palavras
dele. Isso foi Benjamin Disraeli, da Rainha Vitória. O
que está havendo aqui é muito pior do que Lutero –
pegou 96 desvios de conduta na Igreja Cristã, e houve
a reforma. V. Exª está sendo o nosso Lutero.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Sr. Presidente. De fato, foi de Disraeli, sim: “Do not
explain, do not complain”. Não explique, não reclame.
Ou seja, o que ele manda dizer é o seguinte: porte-se
direito. É basicamente isso.
Eu agradeço a V. Exª, e V. Exª sempre demonstra essa erudição natural que vem da sua leitura, que
é frequente, que é uma leitura habitual e uma leitura
que faz de V. Exª um dos homens públicos mais cultos
deste Congresso.
Mas, Sr. Presidente, isto aqui não é um playground. Nós temos que dar as respostas que a sociedade exige, e isso impõe responsabilidade a todos. À
imprensa, por exemplo. Impõe responsabilidades às
sociedades. Não dá para continuar confundindo a Senadora Heloísa Helena com o S. Zoghbi. Não dá, não
dá mesmo, isso é intolerável, entendeu? É completamente intolerável.
Chamei agora mesmo um grande amigo e disse a ele: reúna-se com seu pessoal, você tem todo o
direito de me criticar, você já me criticou. Então, não
existe essa de não tocar nas pessoas. Eu toco, sim,
quando eu acho que tenho que tocar. Eu criticava meu
pai, imagine os outros. Eu criticava o General Médici,
quando ele era o todo poderoso ditador do País, imagine se eu não critico quem quer que seja, jornalista
ou não jornalista, ou general, ou o que for. Critico, acabou. Está criticado.
É injusto, isso só dá válvula de escape para os
zoghbis e os agaciéis da vida. Só dá válvula de escape
para essa gente tentar confundir uma Heloísa Helena
com gente desse tipo, porque, aí, dá a impressão para
as pessoas na rua de que é tudo igual: até a Heloísa
Helena, até o Suplicy, até não sei quem, até o Gabeira!
Então, ninguém presta? Ninguém presta? E eu pergun-
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to: foi fora da lei? Não foi fora da lei. Estavam amparados por um contrato. Isso se tornou inadequado, esse
tal uso de passagem? Isso foi visto. Então, mudou o
jogo. Daqui para a frente, é criminoso quem usar de
maneira inadequada as suas passagens. A Senadora
Heloísa Helena seria das primeiras a pedir a reforma
se aqui estivesse.
Agora, eu estou falando aqui de nós termos ou
não termos tutano, Sr. Presidente, para ir fundo na
proposta de reformular o Congresso, e eu não posso
nem penso em trabalhar isso sozinho, desgrudado
da opinião pública, que a imprensa vocaliza tão bem,
desgrudado dos meus companheiros, aos quais eu
faço um apelo muito veemente: pelo amor de Deus,
é constrangedor imaginar que possa haver aqui Senadores com medo da próxima notícia de quem é a
próxima passagem.
Enﬁm, essa coisa está ﬁcando tola, está ﬁcando boba, está ﬁcando chata, está ﬁcando demagógica por parte de quem publica isso. Não está correto,
não está correto, simplesmente não está correto! Não
está correto.
E, por outro lado, é absolutamente ridículo que a
gente perceba os nossos Senadores... Eu tenho que
dizer: eu acho que, de fato, tem gente que está achando
que é para calar, porque, senão, quem sabe, publica a
próxima... Vai ser o nome do dono da próxima passagem, enﬁm. É extremamente constrangedor.
Daí pergunto: que força moral temos nós para
mudar esta Casa para valer? Que forma moral teremos
nós? Se estivesse aqui o Dr. Ulysses Guimarães, ele
estaria no pelourinho. O Dr. Ulysses Guimarães viajou com a D. Mora. Viajou e aí? Viajou. Eu viajei com
a minha mulher. E daí? Qual é o problema? Viajei com
a minha mulher. Não viajo mais. Lamento muito, mas
viajei com a minha mulher. E aí? Qual é o problema?
O que é que tem isso? Agora devo calar para...
Eu quero a punição dos ladrões que infelicitaram
esta Casa e que estão enodoando a imagem do Legislativo e acho que está na hora de mais franqueza
e de mais verdade por pessoas que conhecem esta
Casa, que conhecem quem é quem e que devem usar
de uma sinceridade que talvez não esteja sendo total
neste momento.
Portanto, Sr. Presidente, eu voltarei 1.500 vezes
à tribuna. Eu sou uma pessoa dada a obsessões e
estou com a obsessão de acompanhar esse trabalho
até o ﬁnal.
Quero esta Casa nos eixos. Esta Casa vai entrar
nos eixos e esta Casa deve ser levada aos eixos pela
coragem da sua Mesa Diretora, pela coragem dos
Senadores e pela maturidade de quem nos observa:
a opinião pública, que é vocalizada por uma imprensa
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que tem, ela também, o dever de ser responsável, ser
sóbria e saber separar o joio do trigo.
Portanto, a minha solidariedade à Senadora Heloísa Helena, que aqui não está podendo se defender,
e a minha certeza de que, haja o que houver, custe o
que custar, doa o que doer, dê no que der, vou continuar nessa cruzada, acompanhado ou sozinho, para
chegarmos ao ﬁm de um trabalho que vai levar esta
Casa a costumes mais decentes. Esta Casa precisa
ser levada a costumes mais decentes. Quero atacar
o estrutural, e não o conjuntural. E vou fazer isto: vou
atacar o estrutural.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Apenas
para também expressar minha solidariedade à Senadora Heloísa Helena, que, ao longo de todo o tempo
que com ela convivemos, foi sempre um exemplo de
seriedade, sobretudo no que diz respeito ao trato da
coisa pública, a exigência que ela tinha para com ela
própria e com todos na vida pública. Então, acho que
suas palavras de resgate da seriedade da Senadora
Heloísa Helena são também as minhas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Suplicy.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a tolerância, e,
por ora, era o que eu tinha a dizer.
Amanhã, quem sabe, a gente volte a essa novela, esperando por não ter que voltar a essa novela.
Eu queria muito que as coisas andassem pelos eixos.
Ou seja, se há uma reforma, é para fazer. Não pode
ser ouro de tolo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos.
Espontaneamente, prestei uma homenagem à
Heloísa Helena, como enfermeira, porque hoje é o dia
12 de maio. Ninguém, a sociedade não homenageia os
enfermeiros; só nas horas da desgraça, do infortúnio,
da dor e do sofrimento se lembra.
Mas, da Presidência, quero prestar essa homenagem a ela não somente como enfermeira, mas como
política, como mulher e senhora das virtudes.
Então, receba a nossa homenagem.
Arthur Virgílio, V. Exª não está só. Estaremos
sempre juntos em busca da decência.
Convidamos para usar da palavra, na alternância,
o Senador Flávio Arns, por cessão do Senador Geraldo Mesquita Júnior. Depois, chamaremos um Líder. O
Líder seguinte seria o Senador Inácio Arruda e depois
está o Senador Eduardo Suplicy.
Senador Flávio Arns.
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Este é o Senado. Um quadro vale por dez mil
palavras. Eis um homem que simboliza o Senado, a
decência. V. Exª use a tribuna.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero, inicialmente, apresentar dois requerimentos. Um deles refere-se a uma pessoa extremamente
conhecida no Estado do Paraná e também no Brasil,
professora e musicoterapeuta. Na semana passada,
ainda todos nós, Senadores e Senadoras, recebemos
uma carta dessa pessoa, de 95 anos de idade, pedindo apoio nosso para a derrubada do veto presidencial
em relação à proﬁssão de musicoterapeuta. No dia seguinte, ela veio a falecer. Se nós olharmos os nossos
documentos da semana passada, ainda vamos observar que uma reﬂexão dela sobre musicoterapia, pouco
antes de ela falecer, ainda nos enriqueceu a todos no
sentido de pensarmos sobre a derrubada do veto, que
deve acontecer, salvo engano, no dia de amanhã.
Então, nesse sentido:
Requeiro, nos termos regimentais, que
o Senado Federal emita voto de pesar à família da Professora e Musicoterapeuta Clotilde
Espindola Leinig, por seu falecimento aos 95
anos de idade, acontecido no dia 7 de maio
[quinta-feira, portanto, no dia seguinte ao dia
em que estávamos apreciando os vetos aqui
no Senado], na cidade de Curitiba – PR. A
Professora Clotilde foi uma das fundadoras
e primeira diretora da Faculdade de Artes do
Paraná e também professora titular da disciplina Musicoterapia do curso de Musicoterapia
da Instituição. Estudiosa do assunto foi autora
das obras intituladas Tratado de Musicoterapia e A Música e as Ciências se Encontram.
Por decorrência de estudos e pesquisas de
campo realizados na área, o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal do Paraná conferiu-lhe o título de
Notório Saber na Área da Saúde em Musicoterapia, que equivale ao título de livre docente
da Universidade. Possuidora de vivacidade e
inteligência admiráveis, mais recentemente a
Professora Clotilde dedicava-se intensamente
a projetos de pesquisa, tais como a aplicação
da musicoterapia em pacientes em coma por
traumatismo crânio-encefálico. Defensora da
regulamentação da Proﬁssão de Musicoterapeuta, a Professora Clotilde entendia com
propriedade que o Musicoterapeuta tem lugar
efetivo ao lado do Médico no tratamento de
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doenças e no restabelecimento da saúde de
uma maneira geral.
Então, é uma homenagem que pretendemos fazer, com este voto de pesar à família da professora,
aos amigos, à universidade, a uma pessoa que aos 95
anos de idade estava atuante, lúcida, dedicada e se
empenhando, como eu já disse, para que o veto Presidencial à proﬁssão de Musicoterapia fosse derrubado. E oxalá o seja, quando esse veto for apreciado no
dia de amanhã.
E o segundo requerimento é no sentido de aplausos ao Balé Teatro Guaíra. Como todos sabem, o Teatro
Guaíra é uma das instituições-símbolo do Estado do
Paraná, com uma ampla produção na área da cultura –
a exemplo também do que acontecia com a professora
Clotilde –, e o Balé Teatro Guaíra está comemorando
40 anos de existência.
Então, nesse sentido eu escrevo:
Requeiro que o Senado Federal emita
Voto de Aplauso ao Balé Teatro Guaíra, que
comemora nesta data 40 anos de existência e
representa um ícone das culturas paranaense
e nacional. Criado originalmente com o nome
de Corpo de Baile da Fundação Teatro Guaíra,
o Balé Teatro Guaíra é uma das mais importantes companhias de dança do Brasil, tendo
realizado signiﬁcativo número de montagens
e turnês desde sua criação pelo Governo do
Paraná, em 12 de maio de 1969 [portanto, no
dia de hoje, 12 de maio, 40 anos do Balé Teatro Guaíra]. Detentor de signiﬁcativa representatividade histórica, com montagens e turnês
consagradas, desde a sua criação o Balé Teatro Guaíra acumulou respeitável repertório,
com obras de expressivos autores nacionais
e internacionais, transformando a dança na
própria alma da Companhia. Em sua trajetória, o Balé Teatro Guaíra tem contado com
bailarinos, diretores, coreógrafos, entre muitos
outros proﬁssionais de renome internacional,
que criam trabalhos notáveis e enriqueceram
a técnica e a qualidade estética da interpretação corporal (...).
Nesse sentido, peço ao Senado Federal que emita voto de aplauso.
Estou apresentando, Sr. Presidente, requerimentos nos dois sentidos apontados.
Quero também, Sr. Presidente, destacar ﬁnalmente que, no dia de hoje, a Comissão de Assuntos Sociais
fez audiência bastante interessante com o Sr. Ministro
da Saúde, José Gomes Temporão – inclusive com a
presença de V. Exª –, em que muitos assuntos foram
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debatidos, entre eles, sem dúvida alguma, um assunto da mais alta relevância para o mundo no momento
atual, que é o combate, os cuidados, a pesquisa que
deve acontecer em relação à gripe que vem assolando o mundo, bem como os cuidados que o Brasil vem
tomando nessa área. É uma situação delicada, difícil,
imprevisível também, porque não se sabe, exatamente, quais as mutações que o vírus pode apresentar na
transmissão de pessoa para pessoa e as mutações
que podem acontecer em contextos especíﬁcos. Daí,
a grande necessidade de o Brasil estar sintonizado,
informado, pesquisando o que pode acontecer.
Também foi abordada a situação da dengue, da
malária, da febre amarela no Brasil e os esforços no
sentido de combate a essas diﬁculdades, que devem
ser esforços não só do Governo Federal ou dos governos estaduais e municipais, mas também da sociedade. Se nós pensarmos, por exemplo, na dengue, a
responsabilidade é de todos nós. Temos de tomar cuidados e adotar uma preocupação permanente com os
cuidados que sempre têm de ser tomados, conforme
orientações oﬁciais.
A mesma reﬂexão se faz com relação à febre
amarela. Já que temos a vacina, podemos tomá-la. E a
vacina tem uma proteção de dez anos para a pessoa, o
que também pode evitar que ela contraia a febre amarela. Então, esses cuidados podem ser tomados.
Tive ocasião de perguntar ao Ministro sobre duas
portarias, e é sobre elas que eu entraria um pouco mais
em detalhes. A primeira é a Portaria nº 81, de 2009.
Por meio desta Portaria, depois de cinco anos de debates, o Ministério da Saúde instituiu a possibilidade
de haver, no Sistema Único de Saúde, programas de
genética clínica, de aconselhamento familiar, de ajuda
à população. Quero dizer que esta portaria, realmente,
foi fruto de muito debate, de muita discussão, inclusive
na Sociedade Brasileira de Genética Clínica – que, no
momento, é presidida por um médico curitibano, paranaense, Dr. Salmo Raskin –, e que foi um avanço, uma
vitória, porque muitas famílias, pelo Brasil, precisam
desse aconselhamento genético. São crianças, jovens
que, às vezes, têm uma deﬁciência ou um problema de
saúde ou um problema genético, de maneira geral, e
cuja família precisa ser orientada no sentido de aconselhamento familiar, quer dizer, como nós podemos
nos planejar, como família, sabendo que existe uma
diﬁculdade, a qual precisa receber um tipo de orientação. Então, esse vai ser um avanço.
A diﬁculdade que encontramos é que essa regulamentação mais especíﬁca, de como isso deva acontecer no Sistema Único de Saúde, ainda está necessitando de um documento da Secretaria de Assistência
à Saúde, para que todo o Brasil saiba como agir, como
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proceder e para termos centros de genética clínica de
aconselhamento familiar e pessoal pelo Brasil todo.
O Ministro e o Dr. Beltrame, Secretário de Assistência à Saúde e que estava na audiência, asseguraram
que, dentro de muito pouco tempo, essa providência
será tomada. E nós – vejo aqui, inclusive, a Senadora
Rosalba Ciarlini, Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais –, como membros da Comissão de Assuntos
Sociais, podemos acompanhar muito de perto para
que essa regulamentação da genética clínica no SUS
realmente aconteça o mais breve possível.
V. Exª é pediatra e sabe da importância de todos
nós sermos assessorados por essa área para que os
problemas sejam identiﬁcados, o tratamento aconteça,
previnam-se problemas mais sérios e que a população
possa ser atendida.
A outra situação que foi levantada e que já foi objeto inclusive de uma fala minha desta tribuna diz respeito
à Portaria nº 2.867, pela qual o Ministério da Saúde,
já em 2002, previu a possibilidade de atendimento de
pessoas com deﬁciência, pelo SUS, para ﬁsioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, neurologia, psiquiatria, e não só para as pessoas com deﬁciência,
mas também na área da saúde mental, prevendo-se
atendimento às pessoas que apresentassem distúrbios mentais, psíquicos, de conduta. Isso aﬂige um
percentual signiﬁcativo da população, cerca de 20%.
Ansiedade, depressão, medo, esquizofrenia, neuroses
graves, psicoses e coisas semelhantes. Tudo isso era
pago pelo SUS, por intermédio do que se chamava
extra-teto, ou seja, além do teto do Município ou do
Estado, repassava-se o valor para que o Município ou
Estado aprendessem a dar valor para essa área, dizendo que tem de ser criado, organizado um serviço...
Na área da saúde mental, foram criados muitos Centros de Atendimento Psicossocial pelo Brasil e esses
recursos eram repassados pelo Ministério da Saúde.
No ﬁnal do ano passado, sem aviso de qualquer natureza, isso passou a fazer parte do teto do Estado e do
Município, não mais um extra-teto. E eu disse: Olha,
nesse sentido, nós vamos acabar com atendimento
nessa área da pessoa com deﬁciência, da pessoa com
doença mental no Brasil, a não ser que o Ministro da
Saúde retire da Portaria nº 2.867, que eu já mencionei, a pessoa com deﬁciência, a pessoa com doença
mental, mantenham essas pessoas no extra-teto, até
que se crie uma cultura de atendimento na área da
saúde, tanto para a pessoa com deﬁciência quanto
para a pessoa com doença mental.
O Conselho Nacional de Saúde encampou a
idéia. Houve audiência com o Secretário de Assistência à Saúde, Sr. Beltrame, audiência com o Ministro,
e essa pergunta foi feita na audiência hoje cedo. E o
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Ministro novamente disse que essa providência será
tomada o mais rapidamente possível para que essas
iniciativas voltem a ser do extra-teto.
Por isso, eu gostaria, inclusive, de dizer isso para
todas as Apae, Pestalozzi, entidades, para as pessoas
com deﬁciência intelectual, autismo, deﬁciência múltipla,
pessoas que realmente precisam desse atendimento
técnico, e falar para as pessoas que militam na área
da doença mental, para que isso também aconteça,
porque todos nós temos de reﬂetir no sentido de que,
se isso não acontecer, eu me arriscaria a dizer que o
atendimento na área de saúde mental no Brasil terá um
retrocesso extraordinário. Mas a promessa do Ministro
é voltar para a situação anterior; reconhecer o erro, a
diﬁculdade, e voltar à situação anterior.
Então, o apelo que eu faço, Senadora Rosalba
Ciarlini – eu sei que V. Exª é extremamente dedicada,
Presidente da Comissão, médica pediatra –, é que
todos nós, como membros da Comissão de Assuntos
Sociais, ou no tema “saúde”, permanentemente debatido com qualidade, que nós possamos acompanhar,
no âmbito da Comissão, para que estas duas iniciativas ocorram o mais rapidamente possível, para que
haja segurança, tranquilidade, mas, principalmente, a
certeza de um bom atendimento no Brasil.
Agradeço, Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado
Federal emita voto de pesar à família da Professora
e Musicoterapeuta Clotilde Espindola Leinig, por seu
falecimento aos 95 anos de idade, acontecido no dia
7 de maio, na cidade de Curitiba – PR. A Professora
Clotilde foi uma das fundadoras e primeira diretora da
Faculdade de Artes do Paraná, e também professora
titular da disciplina Musicoterapia do curso de Musicoterapia da Instituição. Estudiosa do assunto foi autora das obras intituladas Tratado de Musicoterapia e
A Música e as Ciências se Encontram. Por decorrência de estudos e pesquisas de campo realizados na
área, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
da Universidade Federal do Paraná conferiu-lhe o
título de Notório Saber na Área da Saúde em Musicoterapia, que equivale ao título de livre docente da
Universidade. Possuidora de vivacidade e inteligência
admiráveis, mais recentemente a Professora Clotilde
dedicava-se intensamente a projetos de pesquisa, tais
como a aplicação da musicoterapia em pacientes em
coma por traumatismo crânio-encefálico. Defensora da
regulamentação da Proﬁssão de Musicoterapeuta, a
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Professora Clotilde entendia com propriedade, que o
Musicoterapeuta tem lugar efetivo ao lado do Médico,
no tratamento de doenças, e no restabelecimento da
saúde de uma maneira geral.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns.
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2009
Requeiro que o Senado Federal emita Voto de
Aplauso ao Balé Teatro Guaíra, que comemora nesta
data 40 anos de existência, e representa um ícone das
culturas paranaense e nacional. Criado originalmente
com o nome de Corpo de Baile da Fundação Teatro
Guaíra, o Balé Teatro Guaíra é uma das mais importantes companhias de dança do Brasil, tendo realizado signiﬁcativo número de montagens e turnês desde
sua criação pelo governo do Paraná, em 12 de maio
de 1969. Detentor de signiﬁcativa representatividade
histórica, com montagens e turnês consagradas, desde a sua criação o Balé Teatro Guaíra acumulou respeitável repertório, com obras de expressivos autores
nacionais e internacionais, transformando a dança na
própria alma da Companhia. Em sua trajetória, o Balé
Teatro Guaíra tem contado com bailarinos, diretores,
coreógrafos, entre muitos outros proﬁssionais de renome internacional, que criam trabalhos notáveis e
enriqueceram a técnica e a qualidade estética da interpretação corporal, entre os
quais: Opus V, 13 Gestos de um Corpo, Pastorale, Os Sete Pecados Capitais, As Canções de Wesendonck, Exultate Jubilate, Bodas da Princesa Aurora, Catulli Carmina, Nem Tudo que Se Tem Se Usa e
Dança da Meia-Lua.
Plenário do Senado 12 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Agora, como Líder, está inscrito o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª é o da vez, como Líder.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Senador Flexa Ribeiro pediu-me para
antecipar a vez dele, para uma breve comunicação.
Eu, em seguida, falarei.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, nós temos proteção. Nós vamos
dar um jeito aqui, ouviu, Flexa Ribeiro? Um milagre que
achei aqui, o espírito da lei, porque o Papaléo estava
na vez. V. Exª vai entrar no lugar do Papaléo. Depois,
nós voltamos para a liderança. Então, V. Exª estava inscrito... Qual era o seu lugar aqui.... O Papaléo estava
bem atrás, não é? Então, vai usar da palavra no lugar
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do Papaléo, como orador inscrito. Ele estava inscrito
em décimo lugar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, que preside a sessão; Senador Suplicy,
quero agradecer a V. Exª que, pela ordem regimental,
seria o próximo orador. E, atendendo a uma solicitação
nossa, permitiu que eu pudesse usar a tribuna antes
de V. Exª, que o fará após o meu pronunciamento, que
inicio a partir deste instante.
Senador Mão Santa, o Senador Suplicy já havia
avisado ao Estado de S. Paulo que iria fazer o pronunciamento. Por isso que eu estou informando a permuta
que o Senador Suplicy permitiu. S. Exª falará após o
meu pronunciamento.
Serei muito rápido, Senador Mão Santa.
Venho hoje aqui para fazer alguns registros. Primeiro, o da minha ida, no dia 7, quinta-feira passada,
à posse da nova imortal da Academia Paraense de
Letras, Srª Maria Edy-Lamar Gonçalves de Oliveira,
que ocupa, como eu disse, Senador Mão Santa, desde o último dia 7 de maio, a cadeira nº 20, sucedendo
o saudoso acadêmico Benedito Monteiro.
Então, requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de aplauso à
mais nova imortal. Solicito inserção em ata do voto de
aplauso, comunicação do voto à família e que o voto de
aplauso seja comunicado ao Presidente da Academia
Paraense de Letras, o imortal Edson Franco.
A Srª Edy-Lamar de Oliveira é paraense, de Belém, casada e mãe de um casal de ﬁlhos médicos. Tem
curso superior completo, sublima-se na maternidade e
é apaixonada pela pesquisa, ama a literatura e todas
as boas expressões da arte. Escrever é sua realização
completa. Ela é autora de 23 livros, sendo cinco de poesia, quatro romances, três contos, um de crônica, um
infantil, um de teatro, oito ensaios bibliográﬁcos, afora
outros em andamento.
É detentora dos mais importantes lauréis literários estaduais e nacionais, incluído em sua expressiva
lista um prêmio internacional dado em Portugal, entre
os quais destaco alguns: Prêmio Secretaria de Estado
de Educação e Cultura 1961, do Governo do Estado
do Pará; Prêmio Carlos Nascimento, de Ensaio 2001,
da Academia Paraense de Letras; Prêmio Nacional de
Poesia 2005, da Academia Nacional de Letras e Artes
do Rio de Janeiro; Prêmio Carlos Nascimento 2005,
da Academia Paraense de Letras; Prêmio Nacional
de Crônicas 2006, da Academia Nacional de Letras e
Artes do Rio de Janeiro; Prêmio Samuel Wallace MacDowell 2006, do Governo do Estado do Pará e Academia Paraense de Letras, além de medalhas de prata
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e bronze, diplomas de destaque, menções honrosas
e menções especiais.
Por isso, Senador Mão Santa, encaminharei à
Mesa o requerimento de voto de aplauso à nova e
imortal da Academia Paraense de Letras, Srª Maria
Edy-Lamar Gonçalves de Oliveira.
Na sexta-feira, dia 8, estivemos – e quero aqui
registrar porque se trata de um fato que deve merecer, Senadora Rosalba, de todos nós, Senadores, os
maiores elogios. A Embrapa fez aniversário no último
dia 8 e fez 40 anos de fundação. Só que a Embrapa
do Pará tem 70 anos, porque ela se originou do antigo
Instituto Agronômico do Norte, fundado na década de
30. Estivemos lá, com a presença do Chefe-Geral da
Embrapa Oriental, Dr. Cláudio José Reis de Carvalho,
e de vários diretores da Embrapa, fazendo uma visita
e participando não só da comemoração do aniversário, mas de uma conversa com o quadro funcional,
pesquisadores, colaboradores da Embrapa. Para nós,
a Embrapa é, sem sombra de dúvida, um importante
órgão, de excelência nacional.
Na próxima sexta-feira, dia 15, vamos ter, ainda
em comemoração aos 70 anos da Embrapa Oriental,
um dia de campo parlamentar, de que a Bancada de
Parlamentares do Estado do Pará vai participar, na
Embrapa, de 9 às 12 horas da manhã de sexta-feira.
À tarde e à noite, nós nos deslocaremos para o Município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará,
Senador Mão Santa. Lá, atendendo ao convite do Vereador Júnior Lira, vamos participar de uma sessão
especial na Câmara de Vereadores daquele querido
e importante Município do Estado do Pará. Eu, juntamente com os Vereadores de todos os Partidos, de
todas as Lideranças...
Quero registrar aqui a presença do Prefeito na
cerimônia, na sessão especial da Câmara de Vereadores, o Prefeito Vildemar Rosa Fernandes, do PR – é
o nosso Nenê Lopes –; com o Presidente da Câmara,
o Vereador Raimundo Trindade Lopes, o Raimundo
do Mitico; o Vereador Júnior Lira, do PSDB, Líder do
Partido; o Vereador Francisco Chagas, Líder do PSB;
o Vereador Marquinho, Líder do DEM.
O Vereador Marquinho, Antônio Marcos, Senador Mão Santa, pediu-me que ﬁzesse um registro. Ele
deve estar nos ouvindo lá em São Miguel do Guamá,
onde chega o sinal da TV Senado, e todos eles ﬁcam
atentos aos debates, aos pronunciamentos que aqui
se desenrolam. Ele disse lá, durante a sessão especial, que era historiador e pediu que eu transmitisse
a V. Exª, Senador Mão Santa, um grande abraço que
ele lhe mandava, o Vereador Marquinho, do Democratas. Ele se dizia um clone do Mão Santa. Então,
V. Exª está fazendo registro em todos os Estados e
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Municípios brasileiros. Quero dizer a V. Exª que, lá no
Pará, no querido Município de São Miguel do Guamá,
existe um Mão Santa também. Ele próprio, o Vereador
Marquinho, se intitula como tal.
Estavam lá também o Paulão, o Vereador Paulo
Rodrigues, do PMDB; o Vereador Cabeça, José Júlio,
Líder do PMDB; e o Vereador Nenê Miranda, representante do setor produtivo. Quero, em seu nome,
Vereador Nenê Miranda, mandar um abraço ao Barbosinha, o Presidente do Sindicato da Indústria Oleiro-Cerâmica, que é a vocação do Município de São
Miguel do Guamá.
Aquele Município hoje produz a cerâmica utilizada
em nosso Estado do Pará e tem condições. Para isso,
foi-me solicitado que apresentasse um projeto autorizativo para instalação, se aprovado, Senador Flávio
Arns – V. Exª é o Presidente da Comissão de Educação
do Senado Federal –, de uma escola proﬁssionalizante, tão importante na formação dos nossos jovens no
Município de São Miguel do Guamá, com a vocação
para o setor oleiro-cerâmico. Comprometi-me com eles
e farei a apresentação desse projeto, que tramitará na
Comissão que V. Exª preside.
Quero também agradecer a participação da liderança dos movimentos dos quilombolas Menino Jesus, a Lucinha, que também nos solicitou que tivesse
acesso, Senador Suplicy, à energia que não chegou
ainda nessa comunidade quilombola Menino Jesus: a
energia Luz no Campo. Fiquei também de fazer e vou
fazer essa gestão com a Celpa. Quero agradecer, ﬁnalmente, a todos os nossos amigos da imprensa, das
rádios, da Rádio Guamá, da Rádio Sorriso... da Rádio
Guamá, o jornalista Heleno Matos; da Rádio Sorriso,
o jornalista Bené Lopes; da Televisão SBT. Finalmente,
de todos aqueles que nos propiciaram aquele encontro
em São Miguel do Guamá e que mandaram um abraço
ao Deputado Federal Zenaldo Coutinho, à Deputada
Estadual Suleima Pegado, que são as lideranças do
PSDB naquele Município.
E, para concluir, Senador Mão Santa, quero informar, dizer aos telespectadores da TV Senado que
estamos com uma audiência convocada na Comissão de Assuntos Econômicos para que possamos
tratar dessa notícia que nos é dada pela mídia de que
o Governo cogita fazer alterações no rendimento da
caderneta de poupança.
Fiz um requerimento, que foi aprovado – o Senador Garibaldi Alves, que preside a CAE, já deﬁniu que
na próxima semana fará a audiência pública para que
possamos ouvir o Ministro do Trabalho, o Presidente
do Banco Central, a Presidente da Caixa Econômica
Federal, o Presidente da Fiesp e o Presidente do Codefat. Queremos saber, Senador Flávio Arns, quais
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as mudanças que o Governo pretende fazer, porque
a caderneta de poupança é um patrimônio do trabalhador brasileiro.
Enquanto a Selic estava em taxas estratosféricas,
a caderneta de poupança tinha o pior rendimento de
mercado, e não foi alterado. Os trabalhadores se mantiveram com aquele rendimento, não tiveram nenhuma
possibilidade de acessar qualquer outro tipo de investimento tipo bolsa, tipo fundo de investimento.
Agora, graças a Deus, a taxa Selic está caindo
e vai cair mais ainda para que nós possamos voltar a
desenvolver o nosso País, e já estão querendo mexer
no rendimento da caderneta de poupança, ou seja,
no momento em que os trabalhadores, os aplicadores da caderneta de poupança passam a ter um tipo
de investimento que realmente se torna rentável em
relação aos demais, o que quer o Governo fazer?
Retirar dos trabalhadores essa possibilidade de um
ganho real que eles estão tendo agora, esquecendo
as perdas que os trabalhadores tiveram ao longo de
décadas quando acreditaram e investiram na caderneta de poupança.
Então, vamos discutir com essas autoridades,
vamos conversar com elas para que possamos saber realmente o que pretende o Governo e, desde já,
Senador Suplicy, tenho certeza de que conto com o
seu apoio. Desde já nos colocamos no bloco daqueles
Senadores que não permitirão que os trabalhadores
brasileiros tenham qualquer tipo de perda na remuneração da caderneta de poupança, em função da redução da taxa Selic.
Era o que eu tinha a dizer, e agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos.
Senador Flexa Ribeiro, 18 de junho estarei no
Pará. É o casamento do Mário Couto e eu e a Adalgisa vamos ser padrinhos. Convide os Vereadores para
um jantar em sua casa que eu quero conhecer meu
clone.
Como é o nome dele?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Marquinho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ninguém pode mais dar passagem, se não eu mandava
ele vir aqui para eu abraçar o Marquinho.
Mas, Senador Flexa Ribeiro, faço questão de
conhecê-lo na casa de V. Exª. Dê um jantar para os
vereadores lá, que eu estarei presente.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT– PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Flávio Arns.
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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero ainda justiﬁcar minha ausência, hoje à tarde, nas votações
nominais de indicação de embaixadores, porque, no
mesmo momento, eu estava inclusive no Ministério da
Educação, debatendo a educação à distância. V. Exª
inclusive tem conhecimento dos debates.
É só para constar nos registros de que essa justiﬁcativa está sendo feita.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nosso Secretário Executivo, Dr. José Roberto, vai
tomar as providências. V. Exª estava fazendo relevantes serviços em defesa da Educon, que é uma universidade de ensino à distância. Inclusive, no Piauí, há
quatro mil alunos que devem agradecer a V. Exª, como
todo o Brasil.
Convidamos, agora – estamos alternando, Rosalba –, o Senador Eduardo Suplicy. S. Exª mandou
o documento assinado por Aloizio Mercadante, para
falar como Líder do PMDB. É um extraordinário líder.
Do PT, desculpe-me. Mas está um rolo doido, PT e
PMDB, não sei mais. A confusão é no meu Estado,
viu Eduardo Suplicy? Mas V. Exª é um grande líder,
simboliza o que é um vereador. V. Exª, com austeridade, administrou a Câmara Municipal de São Paulo, e
o povo, com essa admiração, o jogou aqui, e que ﬁque
por muito tempo conosco.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão
Santa, Senadora Rosalba Ciarlini, Srªs e Srs. Senadores, neste momento, quero expressar o sentimento de
cumprimento, de solidariedade ao aniversário de 50
anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que antes
era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo e Diadema. Depois, esse sindicato congregou
todos os sindicatos, englobando o de Santo André, o
de São Caetano nesse Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, onde, sobretudo, nos anos 60, 70, 80, brotou,
num movimento extraordinário de trabalhadores, formidável consciência sobre como se deveria dar voz e
vez, direitos à cidadania aos trabalhadores.
Foi justamente no Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC que Luiz Inácio Lula da Silva, pelos caminhos
propiciados pelo seu irmão Frei Chico e seus companheiros, tornou-se, em meados de 1970, Presidente
daquele sindicato, substituindo, então, o Presidente
Paulo Vidal, em 1974.
Eleito Presidente com seus companheiros, tais
como, Djalma Bom, Devanir Ribeiro, Vicentinho e tantos outros, acabou liderando um movimento simplesmente formidável.
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Nos anos de 1977, de 1978, de 1979 e 1980,
houve uma movimentação de trabalhadores, sobretudo ali, nas ruas de São Bernardo do Campo, nas
portas de fábricas, no Estádio de Vila Euclides, que
chegou a reunir mais de cem mil pessoas para tomar
decisões de como seria o destino daquele movimento,
em algumas ocasiões, deﬁnindo o direito de greve para
todas as indústrias de autopeças, indústrias metalúrgicas e da própria indústria automobilística naquele
que é o maior centro de desenvolvimento da indústria
automobilística.
Eu fui convidado para estar presente neste momento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde
se encontraram o Presidente Sérgio Nobre e toda a
diretoria e companheiros de batalha desses anos todos, dentre os quais o próprio Presidente Lula, acompanhado da Ministra Dilma Rousseff, mais Djalma
Bom, Jair Meneguelli, Wagner Lino, Vicentinho – nosso Deputado Vicente Paulo da Silva –, Gilson Menezes, Osvaldo Bargas, o Prefeito Luiz Marinho de São
Bernardo do Campo, que foi presidente do sindicato,
Nelson Campanholo, Paulo Vidal, João Justino da Silva, o Janjão, o Rubens Teodoro de Arruda, o Rubão,
Antenor Biolcatti,
Tarcísio Secoli, o ex-Presidente e depois Presidente da CUT, José Lopes Feijó, o próprio Frei Chico,
José Ciccotti e Antonio Carlos Felix Nunes, jornalista
que naqueles anos fazia praticamente só o jornal Tribuna Metalúrgica.
Então eu gostaria aqui de dar o meu testemunho
sobre os momentos em que, inclusive, interagi com os
diretores desses sindicatos e com o Presidente Lula.
Era agosto de 1976, quando, certo dia, me dirigi à Universidade Metodista para, convidado, fazer uma palestra aos alunos do 4º ano de Economia sobre política
salarial, distribuição da renda, para discorrer como os
empresários de um lado e os trabalhadores de outro
inﬂuenciavam a formulação de política econômica do
governo para os alunos – na verdade, eram alunos da
Fundação Santo André, onde se deu isso.
Na ocasião, um dos alunos daquela turma, que
era o assessor da diretoria, um jovem então na época,
Osvaldo Rodrigues Cavignato, que, mais tarde, se tornou assessor do Dieese, atua até hoje junto à Direção
do Sindicato dos Metalúrgicos, antes de São Bernardo
e Diadema, hoje, do ABC.
Ele então sugeriu ao Presidente Lula que viesse
assistir à minha palestra. Terminada a preleção, Lula
fez algumas observações e perguntas. O professor,
preocupadíssimo, perguntou: “O que dirá o diretor
da faculdade na hora em que souber que está aqui
o perigoso Lula, líder sindical?” Lula ﬁcou um tanto
constrangido e resolveu sair da sala. Transmiti, então,
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aos alunos que, se quiséssemos estudar como tomar
decisões adequadas de política econômica, precisaríamos sempre dialogar não apenas com empresários,
mas também com aqueles cuja vida seria afetada por
aquelas decisões, ou seja, os trabalhadores.
Naquele mesmo ano, em 1976, em maio, eu tinha
visitado a República Popular da China, cinco meses
antes da morte de Mao Tse-Tung, justamente na fase
ﬁnal da Revolução Cultural. Notara como lá se fazia
questão de que os trabalhadores estivessem presentes nas universidades.
Quando terminei de responder a todas as perguntas dos estudantes e saí para o pátio, lá estava Lula
esperando-me, ao lado de Devanir Ribeiro, também
metalúrgico, e Osvaldo Cavignato, para agradecer o
convite. Então, dialoguei com o hoje Presidente Lula,
que me disse: “Eduardo, vamos conversar mais. Venha
ao sindicato.”
E a partir daí desenvolvemos um diálogo muito
interessante. E em 16 de dezembro de 1978, quando
lancei um livro pela Editora Brasiliense, denominado
Compromisso, o editor, meu amigo Caio Prado Júnior,
sugeriu que eu ﬁzesse o lançamento no calçadão da
Brasiliense, ali na Barão de Itapetininga, em São Paulo.
E justamente nós, sentados num balcão, no calçadão,
eu, Lula e José Afonso da Silva, Secretário do Sindicato dos Padeiros, ﬁzemos um diálogo com a população.
Segundo Osvaldo Bargas, que era diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos, foi justamente nessa ocasião que o
Presidente Lula, pela primeira vez, formulou publicamente a proposição da formação de um partido dos
trabalhadores. Não foi à toa, portanto, que, interagindo
bastante com os diretores e os metalúrgicos daquele
sindicato nos anos de 1978, 1979, eu tenha sido eleito
Deputado estadual.
Naquela época, o Presidente Ernesto Geisel havia extinto o MDB e a Arena. E aqueles metalúrgicos,
outros trabalhadores e intelectuais me convidaram então para participar da formação do PT, o que ﬁz com
muita alegria.
Assim, Sr. Presidente, quero saudar a festa dos
50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também cumprimentar o Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté, seu Presidente Isaac Jarbas, que, em 18 de
agosto de 2009, também completa seus 50 anos, o que
é tão signiﬁcativo. Esses dois sindicatos têm hoje uma
grande interação, pois a indústria metalúrgica é muito
importante tanto no ABC quanto no Vale do Paraíba.
Gostaria aqui de ressaltar algumas das palavras
do Presidente Sérgio Nobre, que, neste aniversário,
menciona alguns dos seus objetivos e desaﬁos para
o futuro, o de transpor os limites geográﬁcos em que
atua. Na área de relações internacionais, o Sindicato
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dos Metalúrgicos prepara um grupo de ﬁliados para
participar das negociações com multinacionais e organismos como a Organização Internacional do Trabalho
e a Organização Mundial do Comércio. No País, pretende pressionar o Governo para mudar a legislação
atual e, com isso, poder representar metalúrgicos em
negociações com empresas que ultrapassem a região
do ABC Paulista.
Segundo Sérgio Nobre, “O desaﬁo é ganhar liberdade para crescer, e essa não será uma bandeira
exclusiva do nosso sindicato por muito tempo. O futuro do sindicalismo passa por essa ação mais globalizada, e os sindicatos que não se prepararem ﬁcarão
para trás”.
Outra bandeira defendida pelo sindicalista é a
negociação em nível nacional no caso de empresas
que mantêm várias unidades no País.
Muitas vezes as multinacionais negociam um
reajuste para São Bernardo e outro muito menor para
outras regiões. É o mesmo trabalhador fazendo a mesma atividade. A extinção do limite geográﬁco permitiria
que um sindicato negociasse um acordo para todos os
empregados de uma empresa, por exemplo..
Por aí vai o objetivo de Sérgio Nobre, que pretende fazer com que haja um progresso muito signiﬁcativo
nos objetivos que ainda pretende alcançar sobretudo
de aperfeiçoar a democracia.
Gostaria aqui de concluir dizendo, com Sérgio
Nobre, que:
Completar o processo de implantação da democracia no Brasil é a maior ambição do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC. Para nós, no entanto, democracia não pode ser entendida como apenas o direito
ao voto. Vai além. É também o direito de se organizar
sindicalmente no local de trabalho. Isso signiﬁca opinar e participar das decisões que afetam a vida do
trabalhador em temas como condições de trabalho,
emprego, produção, salário, formação proﬁssional,
escolaridade e, por que não, da própria gestão das
empresas. Democracia, para nós, signiﬁca igualdade
econômica. Não haverá democracia no Brasil enquanto milhares de pessoas passarem fome, não tiverem
acesso à educação, saúde, saneamento básico, transporte e moradia.
E aqui eu acrescentaria: o direito a uma renda
básica de cidadania.
Sr. Presidente, felizes estão os metalúrgicos de São Bernardo do Campo nesse
instante recebendo o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que ali deu os seus passos mais
importantes na organização dos trabalhadores
como exemplo para trabalhadores em todo o
Brasil e em todo o mundo, se fazendo res-
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peitado por presidentes de todos os países,
desde, para exempliﬁcar, Evo Morales até o
Presidente Barack Obama.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Cumprimentamos o Senador Eduardo Suplicy pelo
entusiasmo que ele tem pelo seu mandato. Ele se caracteriza como o defensor da sua idéia da renda mínima. Sem dúvida nenhuma, eu nunca vi ninguém tão
apaixonado por uma causa.
Convidamos a Senadora Rosalba Ciarlini para
usar da palavra, por cessão do nosso Senador do Piauí
João Vicente Claudino, que, traduzindo a gentileza do
Piauí, cede sua vez à Senadora. Ela é do Rio Grande
do Norte, do DEM. Extraordinária mulher, líder, médica
extraordinária, Prefeita por três vezes e Senadora. Eu
quero dizer, profeticamente, que o povo do Mossoró,
do Rio Grande do Norte, vai fazê-la governar aquele
Estado.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mão Santa, pelas suas palavras
amigas que nos estimula a trabalhar, a desenvolver,
cada vez mais, as nossa responsabilidades aqui nesta Casa.
Eu gostaria de agradecer ao Senador João Claudino, que nos deu a oportunidade de fazer um relato
(vou tentar ser rápida) sobre vários assuntos que, no
dia de hoje, ﬁzeram parte da pauta do nosso Senado.
Começando pela audiência que tivemos na Comissão
de Assuntos Sociais, da qual sou Presidente. Essa
audiência que contou com a presença do Ministro da
Saúde, Ministro José Gomes Temporão, foi o início de
um ciclo de debates que a nossa Comissão apresentou
como ideia para que possamos, a cada semana, tratar
de questões especíﬁcas da área de saúde.
No dia de hoje, iniciando esse ciclo de debate,
convidamos o Ministro que se fez presente. E como
não poderia ser diferente, o assunto da primeira hora
foi exatamente as questões voltadas à Inﬂuenza A, a
gripe suína, como foi tratada inicialmente, agora já substituída pela nova denominação de Inﬂuenza A, Vírus
H1N1. Na realidade, deve-se tirar o estigma dessa gripe dita suína; passa aquela imagem de que realmente
isso possa vir a prejudicar a atividade da suinocultura
e provocar muitos prejuízos econômicos.
Nós sabemos que essa gripe não é contraída
pela ingestão de carne suína. Não é dessa forma que
é feito o contágio. Então, daí o cuidado exatamente de
dar essa nova denominação para também resguardar,
na indústria alimentícia, a suinocultura.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois
não, Senador Suplicy. O senhor esteve presente na
audiência, que contou com a participação de 23 Senadores. Isso me animou bastante. Sei que o nosso
ciclo de debates sobre saúde começa com o pé direito,
começa com o reconhecimento da importância que têm
assuntos da saúde, porque são prioritários e realmente
devem estar sempre em primeiro lugar.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Rosalba Ciarlini, quero justamente cumprimentá-la
pela forma como conduziu os trabalhos e pelo resultado
alcançado hoje na audiência da Comissão de Assuntos
Sociais, a que compareceu o Ministro da Saúde, Gomes Temporão, que fez uma exposição de excepcional
qualidade, muito instrutiva e de muita relevância para
toda a população brasileira, para as autoridades e todos aqueles que trabalham nos serviços, sobretudo,
de prevenção a problemas de saúde, não só nos aeroportos, mas também em todos os lugares do Brasil
– nas escolas, nas igrejas, nas ruas. O Ministro Gomes
Temporão primeiro fez um histórico, dizendo o que é
e o que não é verdade sobre a gripe suína, causada
pelo Vírus Inﬂuenza A (H1N1) e sobre a maneira como
é transmitida. Como V. Exª mencionou, ela apareceu
primeiro no México, depois nos Estados Unidos e agora
começa a se espalhar por outros países. Foram importantes as observações didáticas que ele fez. Como V.
Exª disse, ele esclareceu que a ingestão de carne de
porco não causa gripe. Então, é importante que ele,
como médico e Ministro de Saúde, esclareça esse
ponto. Também foi muito bom ele ter nos esclarecido
sobre os cuidados que todos devemos ter para evitar
que avance essa gripe, que, por enquanto, não é tão
grave no Brasil; mas se não tomarmos os devidos cuidados, ela pode se tornar grave. Cumprimento V. Exª
porque nós todos aprendemos muito, assim como os
que assistiram à TV Senado. Acho que todos os meios
de comunicação amanhã vão publicar as observações
do Ministro Gomes Temporão, que está de parabéns
pela exposição feita.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito
obrigada, Senador Eduardo Suplicy, e concordo plenamente com V. Exª. O Ministro fez uma exposição com
muita segurança. Isso é algo que temos que continuar,
para que nós possamos realmente envolver a população, a ﬁm de que ﬁque bem-informada e faça a sua
parte. Nós sabemos que é importante que o Governo,
por meio do Ministério da Saúde, tome todas as medidas de praxe nesses casos, medidas inclusive recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.
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Como estamos num mundo globalizado, a agilidade da informação fez com que as medidas pudessem ser tomadas mais rapidamente, diferentemente
de outras épocas, quando tínhamos de esperar que
viessem pelas revistas técnicas da área de saúde as
informações sobre essa ou aquela epidemia, sobre a
descoberta desse ou daquele novo vírus. Isso demorava, e a doença ia se alastrando, chegando, muitas
vezes, a situações problemáticas, tanto para controlar
a epidemia e evitar uma mortalidade muito grande.
Com relação à exposição do Ministro, quero aqui
dizer que realmente também tive essa impressão. Ele
tirou dúvidas, esclareceu. A imprensa, que esteve
toda presente, com certeza, poderá divulgar ainda
mais como devemos proceder e as medidas que estão sendo tomadas.
O importante é que continue a haver transparência. Nada – nada mesmo – que esteja acontecendo
com relação a essa pandemia pode deixar de estar
presente nos noticiários, pode deixar de ser informado
à população, para que nós não sejamos apanhados de
surpresa. O cuidado agora deve ser ainda maior, porque, apesar de no Brasil os números mostrarem que
a situação não é alarmante, se baixarmos a guarda...
Nós não podemos, de forma nenhuma, nos acomodar,
porque A ou B, essa ou aquela autoridade disse que
essa epidemia é pequenininha, que não vai acontecer nada de mais grave. O importante é que nós não
podemos baixar a guarda. Se ela não está crescendo
num ritmo bastante acelerado, se não está trazendo
transtornos maiores ao País, é porque as medidas
estão sendo tomadas. Agora, se começarem a achar
que não vai chegar, que não vai crescer, e baixam a
guarda, aí estaremos em perigo.
Em se tratando de saúde, prevenção é algo que
precisamos ter em mente sempre. Quando se faz uma
prevenção correta – o Senador Mão Santa sabe disso
porque é médico –, passamos a ter lucro na saúde,
passamos a ter resultados que realmente podem modiﬁcar toda uma realidade. Saúde começa com prevenção. E o Governo, que está colocando recursos,
não pode, de forma nenhuma, se negar; não pode, de
forma nenhuma, querer regatear; não pode, de forma
nenhuma, deixar de colocar à disposição do Ministério
da Saúde, da população brasileira, todos os recursos
que forem necessários, não somente para o tratamento, mas principalmente para a prevenção. E quando
falo na prevenção, estou falando também na vacina,
que deverá vir, não agora, porque é muito recente. Os
estudos estão começando. O trabalho para que essa
vacina seja desenvolvida foi iniciado agora. Nós sabemos que é necessário um prazo de, pelo menos, seis
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meses, mas se os recursos não forem suﬁcientes, com
certeza esse prazo será bem maior.
Então, cabe ao Governo Federal dar todo o apoio
ao Ministério da Saúde para que não faltem recursos,
para que a vacina seja desenvolvida o mais rápido
possível, e nós tenhamos condições de evitar essa
doença, que está aparentemente sob controle, mas
sabemos que, muitas vezes, por um descuido, ela poderá exacerbar-se. Então, é importante que se continue
com todas as providências.
Hoje manifestei uma preocupação, porque sabemos que não é suﬁciente apenas o controle nos aeroportos e nos portos. Não basta apenas o controle dos
aviões que venham especiﬁcamente de áreas onde já
existe a doença. Nosso País tem uma fronteira muito
extensa, inclusive em áreas de difícil acesso. Então,
precisamos de ter também a preocupação – mostramos
isso ao Ministro – de fazer o controle daqueles que estão chegando de outros países por via rodoviária.
Há os que vêm da Argentina, onde já existe casos, e de outros países. Consequentemente, também
sabemos que os casos deverão aumentar, tanto que
o Ministério está se preparando. Hoje ele tem cerca
de 12.500 tratamentos para pôr à disposição daqueles
que forem acometidos pela doença, mas já solicitou
mais 800 mil tratamentos. Isso é prova de que existe
a expectativa de que, realmente, os casos venham a
aumentar dentro da normalidade – podemos até assim
dizer – de situações como essa.
Então, eu gostaria, mais uma vez, de dizer que
foi bastante proveitosa essa audiência, que foi o início
do ciclo de debates sobre saúde que a nossa Comissão está realizando. A partir de agora, teremos outras
audiências, tratando da questão da saúde nos mais
diversos aspectos.
Terça-feira, Senador Mão Santa, será a vez de
uma audiência pública para debatermos a saúde mental. Vamos ter um outro momento, também, para debatermos a mortalidade materna, para falarmos também
sobre o SUS e o idoso. Podemos convidar – esta inclusive foi uma sugestão do Senador Mão Santa, que
acatamos de pronto, pois foi muito boa sugestão – exministros, inclusive aqueles que implantaram o SUS,
como o Deputado Alceni Guerra e o Dr. Adib Jatene.
Vamos trazê-los para debater o SUS que criamos e o
SUS que temos hoje.
E todos esses debates serão acompanhados
de relatórios, para que possamos, ao ﬁnal desse ciclo
de debates, apresentar ideias, propostas, análises da
situação, porque o que nós queremos é aperfeiçoar o
sistema. Não é possível o Brasil continuar com situações de calamidade na saúde.
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Senador Mão Santa, domingo eu tive um momento de alegria, de muita felicidade. Dia das Mães,
na cidade de Pendências, lá no Vale do Açu. O Prefeito
Ivan Padilha me fez o convite para comemorar o Dia
das Mães reinaugurando uma sala de parto normal.
Há vinte anos, não nascia um ﬁlho de Pendências na
sua própria terra. Tinha que ir para outras cidades. É
algo que nós sabemos que é tão simples.
Então, se a saúde pública não puder ofertar, pelo
menos em cada cidade do nosso País, as condições
para um parto normal, simples, com uma boa assistência, como é que podemos acreditar que aqueles que
estão precisando de um tratamento especializado de
média e alta complexidade vão ter acesso a cirurgias
mais especializadas, a serem bem assistidos na maternidade e no pré-natal, e daí nós termos condições
de controlar e de diminuir a mortalidade materna?
Não é possível que nos tempos de hoje ainda
mulheres percam a vida na hora do nascimento do
seu ﬁlho, por falta de um acompanhamento e de uma
assistência melhor.
Então, foi um momento de alegria chegar àquela
cidade e, coincidentemente, quando a visitávamos, a
primeira criança nasceu no Dia da Mães. Isso mostra
o trabalho sério, dedicado, que está sendo feito naquela cidade pelo Prefeito Ivan Padilha, que assumiu,
a partir deste ano, a Prefeitura de Pendências. E que
isso sirva de exemplo. Quero aqui me colocar à disposição, como ﬁz com a cidade de Pendências, das
outras cidades. Estamos aqui para apoiá-los, para levar a sua reivindicação, porque sei que o Ministério
da Saúde tem todo o interesse de que possa, cada
vez mais, a saúde materno-infantil ser bem assistida,
bem orientada, mas para isso é necessário que cada
um faça a sua parte.
O Município, quando tem interesse, quando se
dedica, quando quer ir em frente, com certeza, é melhor para a população, e quem ganha são as crianças
que chegam à sua terra, que veem a luz pela primeira
vez na sua cidade, trazendo muita alegria e, se Deus
quiser, com muita saúde.
Então, esse foi um momento feliz, o domingo,
Dia das Mães.
Antes, eu já havia passado na cidade de Areia
Branca, na véspera, quando também aquela cidade
vivia um momento de muita festividade, porque estava
inaugurando um campo de futebol, bem estruturado,
com arquibancadas, iluminado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – A
cidade de Areia Branca é uma cidade portuária, uma
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cidade onde temos o porto ilha. Uma cidade onde se
produz também petróleo, inclusive na plataforma marítima. É uma cidade que tem praias belíssimas. É a
cidade, podemos assim dizer, capital da Costa Branca,
que é como chamamos aquela área litorânea do nosso
Estado. Com certeza, com o Governo dando apoio às
ações para que os municípios dessa área sejam estruturados, estudados para serem desenvolvidos, Costa
Branca se transformará em um polo turístico que vai
trazer muitos dividendos: gerar emprego, gerar renda
e oportunidades para o nosso País.
Então, na cidade de Areia Branca, no momento
da inauguração do novo estádio, também tivemos a
oportunidade, em contato...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ...com
a população, ouvindo a população, de ver o quanto é
importante que cada cidade possa ter estruturas esportivas, que leve a sua juventude, leve o povo para
esse momento de lazer, de congraçamento e, principalmente, para que as crianças encontrem, por meio
do esporte, a oportunidade de crescer pelos bons caminhos da vida.
Então, quero aqui parabenizar a cidade de Areia
Branca, seu Prefeito Souza, o Vice-Prefeito Bruno, que,
tenho certeza, com a experiência que têm – porque
todos, tanto o Prefeito, quanto o Vice-Prefeito, já foram
prefeitos, foram reeleitos -, poderão fazer muito mais,
tendo sempre em mente esporte e cultura, até porque
também a cidade está preocupada em ter o seu centro
cultural. E nós estamos empenhados nesse projeto de
transformação de um antigo cinema abandonado, cujas
portas foram fechadas. E esse prédio, que é histórico,
que faz parte da vida da cidade, será transformado em
um centro cultural.
Então, são projetos dessa natureza...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É o cinema de Mossoró?
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Não,
é em Areia Branca. Trata-se do antigo Miramar, que
foi fechado, mas há um projeto para que possamos
transformá-lo em um centro cultural.
Todas as cidades... Não precisa ser uma grande
cidade para ter um centro cultural. A cultura tem que
fazer parte da vida de todos. São as nossas raízes, é
a nossa história. A cultura é um processo de desenvolvimento, a cultura ajuda para que possamos crescer,
inclusive na qualidade do ensino. É um ponto que, se
estiver na escola, ela vai agregar mais, ela vai atrair
mais. É uma forma de combater a violência. Cultura
e esporte.
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Então, queria aqui colocar que, neste ﬁnal de semana, tivemos a oportunidade de dois exemplos que
espero se multipliquem por todo o Brasil, não somente
no Rio Grande do Norte.
É uma alegria muito grande, porque todas essas
cidades ﬁcam próximas da nossa Mossoró, onde também, quando Prefeita, tive uma dedicação especial,
a cultura transformando aquelas cidades num centro
cultural, ediﬁcando teatros, estação de artes, fazendo
com que nós pudéssemos ter um calendário cultural
com grandes eventos em todas as cidades, nas datas
mais nobres das cidades, contando a nossa história e
fazendo com que realmente pudéssemos, através de
todo esse movimento cultural, resgatar, preservar e
ter realmente uma projeção de futuro, porque um povo
que não cuida da sua história, com certeza, não está
preparado para ter um grande futuro. Então, isso nos
deixou muito felizes.
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Na
segunda-feira, vou aqui mandar os parabéns à cidade de Bom Jesus, onde tive a oportunidade de participar na manhã de um evento relacionado à festa de
emancipação política, o aniversário da cidade de Bom
Jesus. Quero transmitir, através do Prefeito Júnior, os
nossos parabéns à cidade, na certeza de que essa
cidade tem um grande futuro, porque tem gente boa,
generosa e que merece, com certeza, oportunidades
para que possa desenvolver, cada vez mais, a sua força de trabalho e o amor à sua terra.
Então, Senador Mão Santa, quero agradecer
a sua paciência, ter-nos dado mais algum tempo e,
para ﬁnalizar, mais uma vez, queremos aqui fazer um
pedido.
Hoje houve uma audiência com relação às enchentes dos nossos Estados. Estavam presentes representantes de cada Estado: o Governador do Piauí,
o Vice-Governador do Ceará.
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Infelizmente, do meu Estado não veio a Governadora, nem
o Vice-Governador; estava apenas um representante
do escritório local de representação aqui em Brasília.
Perdeu a oportunidade o Governo do meu Estado, a
Governadora e o Vice-Governador, de cobrar ações
mais efetivas e mais rápidas, porque não é possível:
nós estamos na enchente de 2009, e os recursos que
foram solicitados para recuperar os estragos da enchente de 2008 ainda não chegaram.
Então, nós precisamos, sim, é que exista uma
agilização, que o Governo pense – e esta Casa está
disposta a ajudar – para que tenhamos permanente-
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mente um fundo para assistência nessas situações
emergenciais e sem burocracia, para que, na hora em
que começar a calamidade, esses recursos cheguem
diretamente aos Municípios.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E,
quando eu digo aos Municípios, Senador Mão Santa,
V. Exª sabe muito bem que, se não for diretamente ao
Município, se ainda tiver que passar por uma comissão estadual, aí o entrave começa, as diﬁculdades
começam, os recursos demoram. E quem perde? É
a população que está precisando, está carente e tem
urgência de ser atendida.
Então, ﬁca aqui, mais uma vez, o nosso apelo
para que as ações de combate, as ações de apoio,
as ações que venham a socorrer aqueles que estão
sofrendo com as enchentes cheguem o mais rápido
possível.
Se, no meu Estado, nós estamos passando por
situações de diﬁculdades, eu sei que a situação do
Piauí e do Maranhão é realmente calamitosa. Ficamos
estarrecidos com as imagens que estamos assistindo
através do noticiários.
Quero aqui dizer ao povo do Maranhão, aos irmãos do Piauí e do Ceará que nós, do Rio Grande do
Norte, também estamos sofrendo, mas estamos ainda
mais solidários com todos vocês, e na certeza de que
nós, que representamos os Estados nordestinos, não
vamos, de forma alguma, nos acomodar, não vamos
cruzar os braços, não vamos jamais baixar a cabeça.
Vamos continuar reivindicando, cobrando aquilo que
é nosso por direito.
Este Brasil, para ser justo, tem de dar o mesmo
tratamento para uma enchente na Região Sul, Norte ou
Nordeste. Deve haver o mesmo tratamento, a mesma
prioridade, a mesma atenção e a mesma agilidade.
A nossa cobrança ao Governo Federal é a de
que agilize a providência. Os Ministros já foram lá. A
presença é importante, mas muito mais importante é
que cheguem as ações que...
(Interrupção de som)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Todos sabem! Estão se repetindo as discussões das
questões que ﬁzemos o ano passado, que discutimos
na enchente de 1985, que discutimos na enchente de
tantos e tantos anos. Sabemos o que deve ser feito
para conter enchentes. Não podemos, de forma alguma, nos acomodar. Passa a enchente, os recursos
não chegam, ﬁca a promessa, vem a burocracia, cada
dia se pedem mais documentos, os Municípios ﬁcam
sem receber, e as ações de contenção de enchentes

Quarta-feira 13

583

16893

muitas vezes são seculares, ou seja, passam-se cem
anos para que venham a ser implementadas. Espero
que desta vez se tome uma posição diferente e que
o Governo do Presidente Lula dê mais agilidade nessas soluções.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossos cumprimentos. Essa é a Senadora Rosalba
Ciarlini. Ela é do Estado do Rio Grande do Norte, um
Estado de muita riqueza. Tem petróleo, cerâmica, uma
pecuária pujante, uma grande bacia leiteira, tem sal,
turismo. Estava atentamente ouvindo e quero dizer que
a riqueza maior é a gente, a gente do Rio Grande do
Norte. É uma gente privilegiada. Aqui estão os nossos
representantes, José Agripino, Garibaldi e essa encantadora líder Rosalba Ciarlini, que traz a força municipalista, que enriquece este Senado, a sua história, a sua
experiência e a sua vivência. E aquele Estado é tão
fabuloso que, na guerra, a Segunda Guerra Mundial,
os democratas contra os totalitários, Mussolini, Hitler e
os imperialistas do Japão, Franklin Delano Roosevelt foi
ver no Rio Grande do Norte o ponto de apoio, e Getúlio
cedeu para que lá fosse uma base aérea, uma base
naval. Mas recebemos em troca Volta Redonda.
Então, o País deve muito ao Rio Grande do Norte.
Mas mais mesmo é a gente, é o valor da gente. E quero lhe dizer que Padre Antônio Vieira disse que nunca
um bem vem só, é acompanhado de outro bem. Talvez V. Exª não saiba. Lá no Piauí, há um empresário,
João Claudino, que tem um irmão também, Valdecir
Claudino. Eles são é do Rio Grande do Norte, porque
a cidade deles é a cidade de Luís Gomes. Eu quero
até pedir as bênçãos ao Padre Osvaldo, foi Prefeito, é
um santo, que nos ilumine e nos guie. Então, é limite
com a Paraíba, e o Sr. João Claudino passou pela Paraíba e disseram que ele era paraibano, mas ele é o
melhor da gente brasileira do Rio Grande do Norte. E
eu digo isso com muita euforia, porque a minha família
também é de lá, as raízes são de lá, são de Açu, e V.
Exª está devendo esse encontro. Que eu reencontre.
O meu bisavô saiu de lá, de uma seca, e levou lá os
ﬁlhos: o meu avô Josias Benedito de Moraes Correia,
o seu irmão Luís Correia, que é o nome da cidade
praiana. Então, nós que agradecemos, porque a Rosalba Ciarlini hoje mostrou muita competência quando
trouxe ao Senado, à Comissão que dirige, a Comissão
de Assuntos Sociais, a que eu pertenço, o nosso Ministro da Saúde, que mostrou muita responsabilidade.
Ele saiu, vamos dizer, carimbado como um dos Ministros mais eﬁcientes do Governo Luiz Inácio. Ele é um
orgulho do nosso partido.
Convidamos, para usar da palavra... Ainda tem
aí, continua um descendente do Rio Grande do Norte.
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Ele é o nosso Senador João Vicente Claudino. Ele é
da família que eu disse, empresarial, que traduz João
Vicente Claudino. Ele simboliza o trabalho e, sem dúvida nenhuma, enriquece todo o Nordeste. E, para
felicidade nossa, ﬁxaram-se no Piauí. E João Vicente
Claudino é Senador pelo Piauí. Quando eu governei
aquele Estado, talvez numa inspiração divina, eu o
convidei para ser Secretário de Indústria e Comércio.
E nunca aquele Estado cresceu tanto industrialmente. Então, ele está aí e tem perspectivas invejáveis na
política do Piauí e do Brasil. Hoje mesmo, relatava na
CAE, comissão de grande importância, vultosos empréstimos para o desenvolvimento do Nordeste, no
caso especíﬁco, a Bahia.
V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que
achar conveniente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Se me permite, pela ordem, Senador João Vicente
Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Permito.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, com a aquiescência do Senador João
Claudino, que está na tribuna, o Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para dizer, Sr. Presidente, que a homenagem que prestei aos 50 anos
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é também do
nosso Líder, Senador Aloizio Mercadante, do PT de
São Paulo, que tantas vezes, inclusive deu aulas, interagiu, ajudou muito os metalúrgicos do ABC. Agradeço
muito se puder, pelas notas taquigráﬁcas, acrescentar
isso ao meu pronunciamento.
Muito obrigado, Senador João Claudino, por essa
tolerância.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
queremos aqui registrar novamente o momento por
que passa o Estado do Piauí, como também não é
diferente em outros Estados do Nordeste do Brasil,
como o Maranhão, como o Rio Grande do Norte, como
o Pará, no Norte, como o Amazonas, que são aﬂigidos
pelas enchentes, que castigam esses Estados, que
penalizam famílias.
Hoje, a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional –e dos Governadores convidados apenas o Governador Wellington Dias, do Piauí,
esteve presente – foi importante porque o debate foi
frutífero. Começa-se a discutir um novo planejamento,
Presidente Mão Santa, de atendimento às calamidades
que possam ocorrer no Brasil.
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Hoje, são 37 Municípios atingidos no Piauí. São
mais de 14 mil famílias, em torno de 70 mil pessoas.
Nós, nesse ﬁnal de semana, vimos de perto. Nós fomos a Piracuru, acompanhados do Deputado Robert
Rios, visitando o Prefeito Raimundo Louro. Fomos a
Batalha, onde estivemos com o Prefeito Amaro Melo e
o Vice-Prefeito Adão, Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, e fomos a Esperantina, do Prefeito
Chico Antônio.
Ontem, fomos à União, do Prefeito Zé Barros, e a
Miguel Alves, do Prefeito Oliveira Júnior, terra do nosso funcionário Valdeck, que tem parentes em Miguel
Alves, e da vice-Prefeita Lindalva, ver como passam
por aquele momento as famílias do Estado do Piauí,
o sacrifício que têm feito a Defesa Civil do Estado do
Piauí, as Prefeituras, que, mesmo neste momento de
recursos escassos, têm feito a assistência emergencial a essas famílias na compra de cestas básicas, na
compra de medicamentos e de produtos para atender
e realocar essas famílias, como é o caso de Teresina,
onde já existe um programa, que saiu na mídia nacional, na Folha de S.Paulo, nesse ﬁnal de semana, Senadora Rosalba, que é o programa chamado Família
Acolhedora, em que a Prefeitura coloca as famílias não
em escolas, em locais públicos, mas em outras casas,
com a aquiescência dos moradores.
Esse programa existe com eﬁciência. De um lado,
a parte técnica, de outro, a solidariedade humana de
ver um amigo, um vizinho passando por aquele momento de aﬂição sendo estimulado pelo Poder Público
ao receber uma bolsa de R$150,00 e uma cesta básica
para acolher uma nova família. E isso é um programa
tão eﬁciente que já há outros Estados do Brasil e outras
cidades querendo copiar essa experiência.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Permiteme V. Exª um aparte, Senador João Claudino?
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Pois não, Senadora Rosalba Ciarlini.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu queria
parabenizá-lo porque sei que o senhor ﬁcou hoje na
audiência exatamente tratando dessas questões das
enchentes, foi uma presença permanente, e parabenizálo porque o seu Governador esteve presente. Quanto
ao meu Estado, não veio a Governadora, não veio o
Vice-Governador, nem nenhum secretário da área; foi
representado por uma pessoa que eu respeito, que
eu quero bem, que é uma senhora muito distinta, mas
que é uma representante local, do escritório em Brasília, que não está vendo o que lá ocorre, não conhece
a realidade de uma enchente. Essa ideia realmente
mostra a solidariedade do povo piauiense. Realmente,
sensibiliza a todos nós esse fato de famílias receberem
outras famílias, que é, inclusive, algo inovador. Nós sa-
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bemos que um dos grandes problemas na época das
enchentes é que as famílias que são desabrigadas, por
não terem onde ﬁcar, geralmente vão para as escolas.
E aí nós temos um outro problema: as escolas ﬁcam
paralisadas em função de estarem ocupadas pelas famílias, quando sabemos que é um direito sagrado da
criança estar na escola. Mas é uma situação emergencial. Essa ideia que o senhor traz da família acolhedora
realmente é algo para ser bem analisado por todos os
Municípios que passam por situações dessa natureza,
porque realmente é uma boa idéia e talvez seja a solução que traga, vamos dizer assim, mais alento para
aqueles que estão numa situação emergencial. Eu
quero parabenizá-lo porque sei da sua dedicação, do
seu trabalho em benefício do seu Estado. Ainda mais
porque nós temos essa ligação, como o Senador Mão
Santa disse, com o Senador João Claudino, porque
seu pai é lá do Município de Luiz Gomes, a terra do
Padre Osvaldo, do ex-Prefeito Pio, da família Torquato, de Gaudêncio Torquato, de Alcimar Torquato, exDeputado e hoje Conselheiro do Tribunal de Contas,
e de tantas e tantas ﬁguras importantes, inteligentes,
dinâmicas, que, como seu pai, tão bem representam.
E ele mostrou a força de trabalho, a sua competência,
o seu dinamismo, a sua inteligência, progredindo pelo
seu próprio esforço e suor, e hoje marcando a história
do Piauí no comércio, no desenvolvimento do Estado e
tendo o senhor agora como representante desse Estado, um piauiense, mas com um pouquinho de coração
para o Rio Grande do Norte, assim como o Senador
Mão Santa, cuja mãe tem origem na terra dos poetas.
Açu é a terra dos poetas e, por coincidência, é conhecida como Terra do Poetas, porque muitos poetas do
Rio Grande do Norte surgiram da cidade de Açu, no
Vale do Açu. Já me informaram que a sua mãe, Senador Mão Santa, também era uma senhora que fazia
poesias, uma escritora. Entre tantas e tantas qualidades, com certeza só boas, que ela tinha, essa também
vem para engrandecer um pouco o nosso Estado e
fazer com que o Piauí e o Rio Grande do Norte sejam
cada vez mais próximos, mais amigos, mais fraternos
e mais solidários.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senadora Rosalba Ciarlini,
e o incorporo integralmente ao meu pronunciamento,
pela experiência e pela história de luta, experiência
pública, sempre calcada no trabalho mais próximo ao
atendimento das expectativas do povo, a partir de Mossoró, hoje do Rio Grande do Norte e, tenho certeza,
num futuro muito maior.
Mas quero até complementar: o meu primeiro suplente, João Ailton Fernandes, também é do Rio Grande do Norte – o Nélio Fernandes deve estar nos vendo
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agora. Mas, Senadora Rosalba, para ver o empenho
da classe política do Piauí, estava hoje presente na
audiência pública quase toda a bancada federal, como
também o Prefeito Sílvio Mendes, de Teresina, como
o Presidente da Associação de todos os Prefeitos do
Piauí, o Francisco Macedo, Prefeito de Bocaina, para
mostrar o empenho nessa hora em que temos de dar
as mãos para vencermos a insensibilidade da burocracia, que é criada até neste momento de aﬂição e calamidade, o que nós vimos, na hora de liberar recursos.
Nós temos que dar uma nova formatação à liberação
de recursos para atendimento às famílias atingidas
por calamidades como essa, que atualmente sofrem
grande controle.
Hoje mesmo, o Secretário de Defesa Civil do
Estado do Piauí, Deputado Fernando Monteiro, dizia,
quando o representante do Ministério da Integração
apresentava dados de que foi atendido o Piauí com
70% dos recursos – o que não foi –, que havia sido
liberado apenas 40% desses recursos. Há casas ainda a serem construídas da enchente de 2008, e há
Municípios que estão construindo casas que foram
destruídas nas enchentes de três anos atrás.
Quando se falou em cestas de alimentos, colchões, cobertores, vimos uma ação previdente do Secretário. No ano passado, houve sobra desses itens,
pois chegaram atrasados, quando o Governo já tinha
providenciado com recursos próprios; as próprias Prefeituras atenderam a população naquele momento de
aﬂição. Eles sobraram e foi feito um estoque preventivo
para atendimento em outro momento de calamidade
pública, como este.
Passa-se este momento da assistência emergencial, e mais a frente, quando começam a baixar as
águas, V. Exª, Senadora Rosalba, como médica, sabe,
aparecem os problemas de saúde que aqui já foram
citados, que são gravíssimos.
Vi também, in loco, Presidente Mão Santa, acompanhando, no mês de março, a projeção da safra agrícola do Estado do Piauí. Com a enchente, há uma grande
quantidade de terras agricultáveis que perderam 100%,
principalmente em assentamentos do Estado do Piauí,
em que a safra ﬁcou totalmente comprometida.
Mais na frente, há o período da reconstrução dos
estragos, não só das casas como das estradas vicinais, que estão hoje em petição de miséria em todos
os Municípios alagados no Estado do Piauí.
Também se devem prever as obras futuras, para
que, em outros momentos de calamidade, não tenhamos dados tão nefastos atingindo as vidas de tantos
irmãos e irmãs nordestinos.
Nós, que acompanhamos a audiência pública
hoje, começamos essa discussão sobre o fundo contra
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as calamidades, que é a única maneira, na nossa visão,
de se agilizarem os recursos, para que eles cheguem
de uma maneira mais imediata, a ﬁm de atenderem
às emergências.
Para atenderem às emergências. No Brasil, às
vezes, quando se libera recurso para carro-pipa em
seca, já passou a seca, e estamos entrando no inverno. Quando acabam as enchentes, normalmente um
ano depois chegam os recursos.
Senadora Rosalba.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
João Claudino, acho que essa questão de haver um
fundo de calamidade é fundamental. Nós precisamos
obter com agilidade. Agora, há um detalhe, que o senhor aí colocava, da burocracia, das exigências que
são tantas... Imagine. Vou aqui me reportar à minha
cidade, onde há cheia também. O rio Mossoró também
saiu do seu leito, e há centenas de famílias desabrigadas. A Prefeita de Mossoró, há cerca já de mais de
dez dias, vem dando assistência permanente, com
cesta básica, com transporte, com medicamento, enﬁm, com tudo que é necessário. É assim que a Prefeita da minha cidade está fazendo, como devem estar
fazendo o Prefeito de Teresina e os das mais diversas
cidades atingidas. Nós sabemos que, nos Municípios,
houve uma queda muito grande de recursos neste
ano. As Prefeituras já estavam em diﬁculdade, mas,
na hora em que acontece, na emergência, não dá
para o Prefeito ﬁcar esperando vir alguém a Brasília,
vir o pedido, ter a burocracia, dizer quantas famílias,
porque a coisa é emergencial. O que acontece? As
Prefeituras, que têm que ser solidárias e dar resposta imediata, deixam, muitas vezes, de cumprir alguns
compromissos que são também compromissos da
Prefeitura, mas que não são tão, vamos dizer assim...
Que se deixarem de cumprir, naquele momento, não
vão dar tanto transtorno como deixarem de atender
a uma emergência, como é o caso do pagamento de
uma contribuição previdenciária ou de qualquer outro
tipo de imposto, de contribuição que o Município tem
que pagar para ter seu cadastro – vamos dizer assim
– limpo para poder receber recursos. Ora, meu Deus
do céu! Na hora da diﬁculdade, na hora da emergência, na hora da calamidade, não se tem que olhar se
o Município está adimplente ou inadimplente. Tem-se
que mandar os recursos para atender à necessidade
do povo que está sofrendo. Depois, passada a emergência, passado o momento mais difícil, os Municípios
se organizam e, com certeza, se tornarão adimplentes.
É esse tipo de burocracia, esse tipo de detalhe que
não entra na cabeça de ninguém. O Prefeito vai deixar
de atender à população que está faminta, que perdeu
sua casa, que está desabrigada para pagar todos os
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encargos sociais ao próprio Governo Federal, pois é
recurso que vem para o Governo Federal, para poder
estar adimplente para receber – e quando recebe. O
Governo do Rio Grande do Norte solicitou, no ano
passado, para as cidades que foram atendidas pelas
enchentes, para as ações emergenciais, R$97 milhões,
que eram necessários. Sabe quanto chegou até hoje,
Senador Mão Santa? Apenas R$7 milhões. Muito obrigada. Desculpe-me ter tomado tanto tempo.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– De maneira alguma, Senadora. Está enriquecendo
o debate.
É realmente inexplicável explicar para uma pessoa
que está com a casa alagada, coberta de água, como
eu vi, andando de barco pelo centro de Esperantina
nesta semana, que às vezes o recurso não vem porque
falta, no Calc, um relatório de execução orçamentária
de um Município. Um simples relatório burocrático impede um Município de, num momento deste, receber
recursos para atendimento a diversas famílias. Mas
queríamos também ressaltar o empenho do povo de
todos esses Estados, neste momento de se mostrar
solidário, e é quem tem mais participado da ajuda às
famílias, principalmente no Estado do Piauí. Eu queria
enaltecer o povo, homens e mulheres bravos do nosso
Estado do Piauí.
Mas, Senador Mão Santa, eu também queria fazer três registros. Semana passada, tivemos audiência
com o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e
parece-me que agora resolvemos deﬁnitivamente dois
gargalos nas nossas rodovias no Estado do Piauí.
Tantas vezes eu vim a esta tribuna falar sobre a
duplicação da 316, que o senhor conhece tão bem. Ali
do ﬁnal do anel viário queremos chegar até Demerval
Lobão, pelo menos. Mas o Ministro já colocou, vai colocar no orçamento do Ministério dos Transportes, para
que nós possamos duplicar pelo menos nove quilômetros, a partir da Casa de Custódia, em Teresina, até
quatro quilômetros após o posto da Polícia Rodoviária,
ali no Pólo Industrial Sul, construído na época em que
o senhor era Governador, nós éramos Secretário de
Indústria e Comércio, e o Prefeito Firmino era o Prefeito de Teresina, que é tão importante para que nós
possamos humanizar o tráfego naquela região.
O segundo ponto das rodovias piauienses é a inclusão da 235, que sai de Santa Filomena a Gilbués,
que o senhor também conhece bem. Agora, os produtores que estão indo para o cerrado do Piauí estão
com diﬁculdade de escoar a produção. Nós estivemos,
na semana passada, com o Prefeito Esdras, de Santa
Filomena, que teve audiência também com o Ministro
Alfredo Nascimento, cobrando essa obra, que é tão
importante; e também o segundo trecho, que vai de

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Santa Luz até Caracol, passando por Guaribas. Essa
obra estará incluída no PAC e aí terá prioridade na
execução.
Nós queríamos também registrar o grande trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria do Trabalho
do Estado do Piauí, pelo Deputado Hélio Isaias.
No ﬁnal da semana, estivemos em três eventos,
em três cidades do Estado do Piauí: em Miguel Alves;
em União, com a Professora Sueli Medeiros, com o
Vereador Vicente Medeiros; e em Valença, com a Coordendora Josilene Marinho, os Vereadores Joaquim
Filho, Tico Adriano, Pedro Ribalta, Ielva Melão, Jeová
Bonﬁm, grande amigo, e Rubens Alencar, lançando,
implantando o Programa Jovem Trabalhador.
Mais de 800 jovens no Estado do Piauí, nessas
três cidades... O programa atingirá mais de dez mil
jovens, que recebem uma bolsa de R$100, mas têm
a qualiﬁcação em diversos cursos. É o grande entrave para o desenvolvimento de qualquer nação ou de
qualquer Estado a qualiﬁcação proﬁssional.
A experiência, Presidente Mão Santa, que temos
visto é que, desses cursos, tem saído não só o trabalhador mais qualiﬁcado, mas tem-se criado também
pequenas microempresas, oﬁcinas que geram a renda
e o desenvolvimento dessas regiões.
Queríamos também registrar que, nesta semana, Senador Mão Santa, se comemora os cinquenta
anos de Colônia do Gurguéia. Na cidade, começou a
comemoração ontem, dia 11, e se encerra amanhã,
dia 13. É um projeto de reforma agrária a colonização
do Gurguéia, implantado em 13 de maio de 1959. Foi
pioneiro assentar em plena região sul, pouco habitada,
do Estado do Piauí um projeto de grande envergadura. Constitui-se como fato marcante a determinação
do Presidente Juscelino Kubitschek atender justa reivindicação de piauienses notáveis e de destemidos
forasteiros que aqui sonharam, no Estado do Piauí,
com novos horizontes. E foi, Presidente Mão Santa, a
partir da visão humanista, catequista, voluntária e futurista do Padre Anchieta, que doou parte de sua existência às obras de colonização do Gurguéia, e muito
mais nos princípios éticos com que atuou em defesa
de homens e mulheres do rico Vale do Gurguéia, que
temos que fazer um grande trabalho, Presidente Mão
Santa, para que não deixemos o Gurguéia morrer. O
Gurguéia está precisando de recursos para sua revitalização, que é tão importante para o Estado do Piauí
como para aquela região, que alimenta.
Somos defensores do sonho, do espírito de se
criar naquela região um novo Estado. E queremos aqui
parabenizar o Prefeito Chiquinho, o Presidente do Incra,
Evandro Cardoso, todas as lideranças de Colônia do
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Gurguéia, todos os homens e todas as mulheres que
constroem a história daquele Município.
Para encerrar, como falamos em enchente, Presidente Mão Santa, nós queremos enaltecer uma classe
que tem dado assistência, neste momento de enchente,
na assistência médica. Hoje é o dia do enfermeiro e da
enfermeira, uma classe importante, histórica. Normalmente, era uma classe muito ligada ao sexo feminino,
mas hoje está aberto, os homens estão participando
e, com o advento dos PSFs, têm mostrado o trabalho
profícuo, importante – V. Exª que é médico sabe disso – da classe dos enfermeiros e das enfermeiras do
Brasil, que tem mulheres como referência, como Florence Nightingale e a nossa Ana Neri.
Nós queremos aqui hoje homenagear essa classe, de enfermeiros e enfermeiras, e queremos também
registrar a presença do nosso Coordenador Regional
da Funasa, Dr. Paulo Roberto, ex-Prefeito de Monsenhor Gil, que vem desenvolvendo um grande trabalho
na Funasa com o Assessor e Chefe da Comunicação
da Funasa, José Nilson Carlos, que, com a equipe de
técnicos e funcionários da Funasa, têm sido um exemplo para a Funasa nacional.
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após esse brilhante pronunciamento do Senador
João Vicente Claudino, quis Deus que eu terminasse
esta sessão. Eu ia falar, mas faço minhas as palavras
e reivindicações do ilustre Senador.
Eu queria apenas lembrar ao nosso Presidente
da República, Presidente Luiz Inácio, que, segundo dados, quase um milhão de nordestinos estão atingidos,
incluindo os Estado do Ceará, Maranhão e Piauí. E o
Piauí sofre muito porque tem 19 rios, seis perenes, cem
lagoas. Então, a nossa capital é mesopotâmica, ﬁca
entre estes dois rios perenes: o Parnaíba, que percorre
1.480 quilômetros; e o Poti, que vem do Ceará, que teve
grande enchente. Então, Teresina sofre muito.
No começo do nosso mandato, era Ministro o do
Rio Grande do Sul. Realmente, o Ministro Olívio Dutra,
sem recursos, o único recurso que ele tinha eram as
emendas, e ele utilizou a nossa para construir algumas
casas para os alagados de Teresina. Então, que não
surja essa diﬁculdade de novo, tendo o Governo de
pegar as emendas dos Parlamentares do Piauí, como
no passado foram utilizadas as minhas.
Então, eu pediria ao Presidente da República que
a mesma atenção que ele teve com Santa Catarina,
mandando uma medida provisória – neste momento, ela
é bem-vinda, porque é um caso de urgência e relevância, como exige a nossa Constituição –, que penso que
já deveria ter chegado aqui, porque, desde a semana
passada, fazemos este apelo. Para Santa Catarina foi
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uma medida provisória de quase R$200 milhões. Então, nós esperamos que haja um tratamento igual para
o Piauí, sequenciando o esforço do Senado da República, que hoje, na sua Comissão de Desenvolvimento
Regional, recebeu o Governador do Estado. A Bancada federal do Piauí estava toda presente, mostrando o
zelo e a preocupação dos Parlamentares do Piauí com
os nossos alagados. Que chegue o quanto antes essa
medida provisória para minimizar o sofrimento.
O Prefeito da capital aqui esteve, mostrando que
já foram gastos mais de R$20 milhões no socorro da
prefeitura a Teresina. E outros prefeitos, de todas as
cidades ribeirinhas, incluindo a que eu nasci, Parnaíba, que é rodeada pelo Rio Igaraçu.
Então este é o apelo a Sua Excelência o Presidente da República: que amanhã, ao chegarmos a
esta Casa, eu aqui tenha a satisfação, como Secretário, de ler essa medida provisória, da maneira como o
Presidente da República deu uma atenção ao Estado
de Santa Catarina. Quando da enchente que lá ocorreu, houve, vamos dizer, uma atenção toda especial
do Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Arthur Virgílio, Mário
Couto, Flexa Ribeiro, Gerson Camata e Romero Jucá
enviaram discursos à mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, venho à Tribuna no dia de hoje para registrar a matéria intitulada “Um presente de R$178
mi”, publicada pela revista Época em sua edição de
06 de abril 2009.
A reportagem destaca que uma operação para
saldar supostas dívidas da União com usineiros levanta
suspeitas contra um deputado petista, José Mentor(SP),
o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o diretor
da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima. Esse
triângulo de personagens do alto escalão do governo
federal confeccionou, autorizou e pagou em prazo recorde um acerto ﬁnanceiro que equivale a todo o orçamento anual do ministério dos Esportes, que pretende
trazer as Olimpíadas de 2016 para o país.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como segundo assunto, quero dizer que muitas polêmicas
serão suscitadas pela reforma política; diﬁcilmente
haverá discordância, contudo, quanto à necessidade
de realizá-la. Se há, porventura, aqueles que acreditam que o atual sistema político-partidário atende aos
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interesses e necessidades do País; que sua credibilidade ou a conﬁança nele depositada pela população
situa-se em níveis satisfatórios; que as relações entre
os setores público e privado, antes e depois das eleições, pautam-se pela transparência e lisura desejáveis; se, há, em suma, quem acredite que tudo deva
permanecer como está, é muito improvável que venha
a declarar isso em público.
Entretanto, como já o dissemos, as questões relacionadas ao conteúdo substantivo da reforma política
certamente vão confrontar diferentes pontos de vista
e despertar acaloradas discussões.
Pois bem, Sr. Presidente, essas discussões não
podem nem devem ser suprimidas. Em outras palavras,
deve-se garantir um abrangente e profundo debate,
envolvendo o Congresso Nacional e os mais amplos
setores da sociedade, sobre as várias mudanças contidas na proposta de reforma política apresentada pelo
Executivo.
A ampliação do debate para além do âmbito do
Parlamento é uma condição para que a reforma efetivamente realizada não aumente, ainda mais, a distância
e a desidentiﬁcação entre a sociedade e o Estado.
As sete proposições da reforma política do Governo traduzem o tempo já considerável em que o assunto foi estudado e discutido no Congresso Nacional.
Aproveitou-se, sem dúvida, diversas idéias e a experiência das tentativas anteriores de reforma.
Mas, não obstante o já largo tempo em que se
fala em reforma política, grande parte da população
permanece desconhecendo as propostas que estão
sendo discutidas. Mesmo entre as camadas de maior
acesso à educação e à informação, muitos ainda ignoram o que venha a ser a votação em lista fechada,
ou o modo como funcionaria o ﬁnanciamento público
de campanha.
Convocar a sociedade civil para participar desse debate com o Congresso Nacional impõe-se para
que o processo se democratize de modo consistente,
possibilitando uma sintonia mais ﬁna com os anseios
da população.
Certamente, os aspectos mais técnicos e as experiências de outros países devem ser considerados.
Aﬁnal, talvez saibamos com razoável clareza aonde
queremos ir, mas não necessariamente sabemos o
melhor caminho para chegar lá.
Ora, o processo democrático, em toda sua amplitude, tem esse papel pedagógico de levar a sociedade
e seus representantes a aprender sobre os melhores
meios para atingir os ﬁns almejados. É do confronto de
diferentes pontos de vista que irá surgir o melhor caminho para o aperfeiçoamento de nossa democracia.
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Não podemos, entretanto, Sr. Presidente, deixar
de lado o imperativo da celeridade. O bom andamento
da reforma política depende de um equilíbrio entre a
necessidade de amplo debate e a garantia de agilidade em sua tramitação. Sem um ou outro desses lados,
teremos sérios prejuízos para a reforma política, quer
por ela não ser realizada a tempo e a proposta perder
o seu ímpeto; quer por ela se desvincular dos reais
anseios da sociedade, aumentando a cisão desta com
o sistema político criado para representá-la.
Por essas razões, Srªs e Srs. Senadores, a sociedade civil deve ser convidada a opinar, por meio de
suas entidades representativas, como a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira
de Imprensa (ABI), a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outras.
Não será esta a primeira vez em que isso é feito
no Congresso Nacional – e com excelente proveito.
Há não muito, tivemos a audiência pública que tratou
da proposta de transposição do rio São Francisco. A
audiência foi capaz de mostrar as diferentes facetas
do tema e aprofundá-las, levando a uma compreensão
muito mais ampla das suas conseqüências.
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Não há por que temer o debate responsável e
bem conduzido, pois ele é a essência do Parlamento.
Também não há por que alijar a sociedade e suas entidades representativas da discussão de uma proposta
de tamanha relevância para o futuro do País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vivemos
um momento em que a Nação clama pela renovação
do sistema e da prática política. Talvez lhe interesse,
antes de tudo, mudar o sistema para que se possa
mudar a prática, expurgando de nossa vida política
tantos comportamentos nocivos e espúrios.
Nada mais razoável que as duas Casas legislativas da União lhe emprestem os ouvidos, assim como
já fez com o Governo, ao acolher suas proposições
relativas à reforma política.
Apenas deste modo garantiremos a consistência
democrática necessária para darmos um grande salto
no sentido da responsabilidade e da maturidade políticas, alcançando a renovação que todos almejamos!
Muito obrigado!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “PF faz barreira
em rio contra o tráﬁco”, publicada no jornal A Crítica,
em sua edição de 3 de maio do corrente.
A matéria, de autoria da jornalista Joana Queiroz,
trata do excelente trabalho realizado pela Polícia Federal
na repressão aos crimes ambientais e ao narcotráﬁco
na fronteira, na região do Alto Solimões.
Segundo a matéria, em 12 dias de operação já
foram apreendidos por volta de 50 quilos de droga e
uma grande quantidade de mercadoria contrabandeada, madeira e carne de animais silvestres. Essas apreensões aconteceram durante vistorias de rotina em
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embarcações que desciam os rios Solimões e Negro
e foram realizadas por policiais federais a serviço da
Operação Cobra, na calha do rio Solimões, na região
do Alto Solimões.
Sr. Presidente, para concluir requeiro que a matéria acima citada seja considerada, na íntegra, como
parte deste pronunciamento para que, assim, passe
a integrar os Anais do Senado Federal.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGILIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
fazer o registro da matéria intitulada “A politização do
Ipea”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, em
sua edição de 13 de abril de 2009.
A matéria destaca que criado há quatro décadas
para realizar pesquisas para subsidiar políticas públicas
e programas econômicos do governo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), desde que passou da
alçada do Ministério do Planejamento para a da Secre-
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taria de Assuntos Estratégicos, em 2007, vem perdendo
o padrão de qualidade e de isenção técnica que sempre
foi uma das principais marcas de seus trabalhos.
Sr.Presidente, para concluir, requeiro que a referida
matéria passe a integrar os Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Incra tem culpa maior
em desmatamentos”, publicada pelo jornal O Globo,
de 23 de março de 2009.
A matéria destaca que auditoria pedida por Lula
comprova que derrubada de ﬂorestas é maior em áreas
de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

MAIO 2009

Maio de 2009

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nosso país vem assumindo nos últimos anos um novo papel no cenário mundial, que envolve crescentes responsabilidades. Ninguém duvida
hoje que somos uma verdadeira potência emergente,
como demonstram, aliás, as reportagens publicadas
por revistas de prestígio e circulação internacional.
Elas destacam, entre outros aspectos positivos, o
equilíbrio da economia brasileira e, principalmente, seus
recursos energéticos, como o etanol – que ﬁnalmente
teve reconhecidas suas qualidades, entre as quais a
de reduzir grande parte das emissões causadoras do
efeito estufa e a de abrir a perspectiva para que um dia
acabe a dependência dos combustíveis fósseis.
O Presidente Lula já manifestou a intenção de
articular com a China, que visita esta semana, ações
coordenadas no âmbito dos chamados Brics (o grupo
de países que reúne Brasil, Rússia, Índia e China) e
da Organização das Nações Unidas. Tudo indica que
nossa voz passa a ser ouvida com uma atenção que
até pouco tempo atrás não merecíamos, e que nossa
reputação mudou de maneira substancial.
Como disse a revista Newsweek em uma edição
recente, o presidente Lula “preside uma superpotência astuta como nenhum outro gigante emergente”.
Na mesma reportagem, aﬁrma que somos “uma sólida democracia do livre mercado, rara ilha de estabilidade”, que sabemos fazer as coisas sem precisar da
bomba atômica.
Os Estados Unidos têm plena consciência de que
precisam contar com a ajuda do Brasil em seu relacionamento com os demais países latino-americanos.
Estes, por sua vez, reconhecem o prestígio brasileiro
e seu peso nas relações internacionais. Com acerto, o
chanceler Celso Amorim disse há pouco, em entrevista, que o Brasil, atualmente, “mais do que convidado,
é demandado”.
A que se devem tantos elogios? O fato é que a
crise econômica mundial provou o acerto das políticas
seguidas desde o Plano Real, e também fez do nosso
país um exemplo em matéria de invulnerabilidade aos
efeitos da tempestade que se abateu sobre o planeta.
Não é o caso de assegurar que sairemos imunes, e
sim de que sofreremos muito menos que o restante
do mundo, graças à solidez do mercado bancário, às
reservas internacionais, à diversiﬁcação de mercados
para nossos produtos e também à criação de um mercado interno forte.
A fase unilateralista da política externa norteamericana foi sepultada logo depois da posse do presidente Barack Obama. Com o seu ﬁm, tornou-se indispensável para a administração democrata um en-
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tendimento mais profundo com o Brasil. Os Estados
Unidos compreendem que não há como prescindir do
nosso país, tanto no campo econômico quanto no político. Nenhuma melhoria no relacionamento entre os
Estados Unidos e os demais países da América Latina
poderá, de agora em diante, prescindir da intermediação brasileira.
Estamos, é claro, numa fase que pode ser deﬁnida como de aprendizado para a nova importância
que assumimos, tanto no contexto mundial como no
latino-americano. Devemos ser mais enérgicos na defesa de nossos interesses, como demonstrou o episódio da nacionalização das reﬁnarias da Petrobras na
Bolívia. Também não podemos recuar na questão da
renegociação do Tratado de Itaipu, reivindicada pelo
governo paraguaio. Ceder a demandas comprovadamente injustas em nada contribuirá para reforçar o
prestígio do País.
Enﬁm, se essa etapa inicial for proveitosa, se
não vacilarmos em episódios que dizem respeito diretamente à nossa soberania, estaremos diante de uma
oportunidade única – a de erguermos, deﬁnitivamente,
uma nova imagem do Brasil no Exterior, a de um país
inﬂuente, respeitado e distante dos estereótipos que
nos perseguiram durante tanto tempo, e que tanto nos
prejudicaram. Financeiramente sólido, com um parque
industrial de grandes dimensões e uma economia estável, o Brasil projetará uma imagem de supremacia.
O povo brasileiro merece esta consagração.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªas e Srs.
Senadores, ao longo de duas décadas, desde que a
Constituição de 1988 criou o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte, o FNO, o Banco da Amazônia
tem sido a instituição responsável pela aplicação dos
recursos desse Fundo na Região Amazônica.
Nesse período, recursos superiores a dez bilhões
de reais já foram investidos na região, tendo sido ﬁnanciados, com isso, mais de 331 mil projetos. Os
benefícios dessas ações são notáveis. Foram criadas
mais de um milhão e oitocentas mil oportunidades de
ocupação de mão de obra; houve um aumento de cerca de 34 bilhões de reais no Valor Bruto da Produção
regional; reduziram-se o êxodo rural, a pobreza e as
desigualdades intra e inter-regionais. O PIB da região
aumentou, assim como a sua massa salarial e a sua
arrecadação tributária.
O aperfeiçoamento do trabalho do Banco da
Amazônia, na administração desses recursos, não
para. Exemplo claro disso é o Plano de Aplicação dos
Recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte para 2009, aprovado pelo Conselho Delibe-

598

16908

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rativo da SUDAM, em 14 de novembro do ano passado, em Manaus.
De início, é importante salientar que esse Plano
não caiu do céu, de paraquedas. Ele é produto dos
Encontros Estaduais de Planejamento para Aplicação
dos Recursos do FNO, realizados entre 29 de agosto
e 18 de setembro de 2008 em todos os Estados da
Região Norte. Esses Encontros, é bom que se diga,
contaram com a efetiva participação de agentes públicos e privados atuantes no processo de desenvolvimento regional.
O Plano se destina a ser um instrumento de orientação da atuação do Banco e tem nove capítulos, que
tratam dos seguintes temas: 1) oportunidades econômicas e desaﬁos da Região; 2) iniciativas do Banco para o desenvolvimento regional sustentável; 3) o
FNO como instrumento econômico-ﬁnanceiro para o
desenvolvimento da região; 4) o meio ambiente como
fator de competitividade nos negócios sustentáveis;
5) as diretrizes e prioridades da ação creditícia do
Fundo; 6) os programas de ﬁnanciamento; 7) as prioridades econômicas dos Estados da Região Norte;
8) a programação ﬁnanceira a ser executada; e 9) os
resultados socioeconômicos esperados com a aplicação dos recursos.
Como se vê, trata-se de um Plano bem estruturado, construído em harmonia com os interesses de
cada Estado, tendo como eixo o desenvolvimento sustentável da Região. Sob as diretrizes desse Plano, o
Banco da Amazônia tem uma disponibilidade prevista
de recursos para investimentos, em 2009, da ordem
de 2,679 bilhões de reais.
Desse montante, 402 milhões serão destinados
a projetos de infra-estrutura econômica, os chamados projetos estruturantes, dentro do Programa FNOAmazônia Sustentável. Esses recursos serão alocados
prioritariamente em projetos de geração de energia,
de transporte, de armazenagem, de comunicação, de
abastecimento, tratamento de água e esgotamento
sanitário nos Estados de Rondônia, Pará, Amazonas
e Tocantins.
Os outros 2,277 bilhões de reais, destinados a todos os demais projetos, serão assim distribuídos: Pará,
683,37 milhões; Amazonas, 432,8 milhões; Rondônia e
Tocantins deverão receber 387,24 milhões cada um; o
Acre vai ﬁcar com 159,45 milhões; e Amapá e Roraima
receberão 113,9 milhões cada.
Esses investimentos, além de expressar as prioridades dos Estados da Região, seguem ﬁelmente a
diretriz do FNO de dispensar tratamento preferencial
aos empreendimentos de menor porte, como se pode
ver pelos números dos investimentos previstos pelo
Banco para 2009.
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Dos 2,277 bilhões de reais já mencionados, 1,054
bilhão, ou seja, quase a metade do total, vai para mini e
micro empreendimentos. 330 milhões serão destinados
a empreendimentos de pequeno porte; 489,66 milhões
vão para os de médio porte; e apenas 403,28 milhões,
ou seja, menos de 18%, vão para grandes projetos.
Os Projetos Agropecuários serão os que mais
deverão receber recursos, cerca de 634 milhões de
reais. A Agricultura Familiar vem em segundo lugar,
junto com Comércio e Serviços, com quase 536 milhões
cada, seguidos pela Indústria, com 336 milhões. Os
restantes 235 milhões serão distribuídos em projetos
voltados para Floresta e Fauna Silvestre (80 milhões);
Turismo (40,75 milhões); Agroindústria (38,6 milhões);
Cultura (26,81 milhões); Exportação (26,81 milhões);
e Pesca e Aqüicultura (22 milhões).
Com todos esses investimentos, os resultados
esperados são os melhores. O Banco da Amazônia
estima que serão ﬁnanciados 54.719 projetos, que, por
sua vez, deverão gerar mais de 243 mil novas oportunidades de trabalho e trazer um incremento de mais
de seis bilhões de reais ao Valor Bruto da Produção
regional. Como se pode ver, são resultados signiﬁcativos para a economia da Região Amazônica.
Diante desse trabalho eﬁciente que vem realizando o Banco da Amazônia, na condição de órgão
gerenciador dos recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte, só me resta cumprimentar
sua Diretoria e seus funcionários. Quero fazê-lo na
pessoa de seu Presidente, Dr. Abidias José de Sousa
Júnior, que vem liderando esse trabalho com muita
competência e dedicação.
É desse tipo de ação que necessitamos, Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Senhores Senadores. É
assim que, de forma constante, iremos reduzindo as
desigualdades regionais, combatendo a pobreza e
promovendo o desenvolvimento sustentável da Região Norte do País, cuja população quer e merece
viver dias melhores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos desta sessão do Senado da República, de
12 de maio, iniciada às 14 horas. São exatamente 22
horas e 15 minutos. Foram oito horas e quinze minutos
em que os Senadores da República do Brasil, nesta
sessão de debates e deliberativa, votaram matérias
importantes para o desenvolvimento deste País. Oito
horas e quinze minutos só nesta sessão.
Nesta Casa, todas as comissões funcionaram,
mostrando a grandeza do Senado da República.
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A Presidência lembra às Srªs. e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
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) – (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).
Relator revisor: Senador Marconi Perillo
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 25-5-2009
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de
2006, que autoriza o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT a
executar obras nas rodovias transferidas a
entes da Federação, e dá outras providências
(proveniente da Medida Provisória nº 452, de
2008).
Relator revisor: Senador Eliseu Resende
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
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e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009).
Relator revisor: Senador Fernando
Collor
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2009, que dá nova
redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, que transfere ao
domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União (proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009).
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica; altera as Leis nºs
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho
de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001,
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá
outras providências(proveniente da Medida
Provisória nº 455, de 2009).
Relatora revisora: Senadora Serys Slhessarenko
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro
de 2009.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-2009
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, 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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Terceira e última 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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Demóstenes Torres,
que dá nova redação ao § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, para incluir o Cerrado
e a Caatinga entre os biomas considerados
patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
12
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
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13
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971 (dispõe sobre a administração e o conselho ﬁscal das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
14
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.
15
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.
16
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-
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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.
17
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.
18
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela Casa),
do Senador César Borges, que altera os arts.
1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, a ﬁm de estender a prioridade
na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas que especiﬁca.
Parecer sob nº 358, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy, favorável aos
arts. 3º ao 6º, e pela rejeição dos arts. 1º e 2º
do Substitutivo da Câmara, restabelecendo o
art. 1º do texto originalmente aprovado pelo
Senado.
19
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 apresen-
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tação 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.
20
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.
21
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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2003
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 196, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
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lator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
23
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
– 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.
24
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.
25
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
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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.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº 1.333/95, na
Casa de origem, do Deputado Jovair Arantes),
que dispõe sobre a validade dos bilhetes de
passagem no transporte coletivo rodoviário de
passageiros e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 464 e 465,
de 2008, das Comissões de Serviços de InfraEstrutura, Relator: Senador Marconi Perillo,
com voto vencido do Senador Expedito Júnior;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flexa Ribeiro.
27
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.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/99, na
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga),
que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
determinar a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões
às necessidades das pessoas portadoras de
deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
Parecer sob nº 697, de 2008, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Geraldo Mes-
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quita Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1
e 2-CDH, de redação, que apresenta.
29
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.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 1.531/2007,
na Casa de origem, da Deputada Janete Capiberibe), que altera a Lei nº 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, para tornar obrigatório o
uso de proteção no motor, eixo e partes móveis das embarcações.
Parecer favorável, sob nº 1.092, de 2008,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Leomar Quintanilha.
31
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.
32
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,
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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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2008,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo
Paim.
34
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.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº 6.238/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomano), 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).
Parecer sob nº 197, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
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Gilberto Goellner, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2 – CMA, que apresenta.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segudna sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº34, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº35, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
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39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, ﬁchas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a ﬁxar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipiﬁcando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, ﬁchas ou registros
por período superior a cinco anos.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 382, de 2003, de autoria do Senador
Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o percentual
dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de necessidades especiais e os critérios de sua admissão, nos termos do inciso VIII
do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
da Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em
turno único, perante a Comissão): favorável, nos
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º
pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno suplementar,
perante a Comissão): favorável, consolidadas
na Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº213, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 3, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 213, de 2005, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que acrescenta artigo à
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências, para criminalizar a omissão de funcionários de laboratórios fotográﬁcos
que tomam conhecimento de fotos pornográﬁcas
envolvendo criança ou adolescente.
Pareceres sob nºs 74 e 75, de 2009, das
Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Reginaldo Duarte,
favorável, com a Emenda nº 1-CDH; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável ao
Projeto e à Emenda nº 1-CDH.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº140, 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.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº566, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 3, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 566, de 2007, de autoria do
Senador Neuto De Conto, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de
1946, para regular a cobrança de anuidades
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Pareceres sob nº 832 e 833, de 2008, e
202 e 203, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
emendas 1 a 4-CCJ, que oferece; 2º pronunciamento (sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento
(sobre o Projeto): favorável ao Projeto e às
Emendas nºs 1 a 4-CCJ; 2º pronunciamento
(sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº32, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 32, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e
mecanismos de formulação e aplicação, para in-
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troduzir critérios relacionados com as mudanças
climáticas globais no processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos com horizonte
de operação superior a vinte e cinco anos.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº33, DE 2008
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certiﬁcada de Emissão (RCE) (unidade padrão
de redução de emissão de gases de efeito
estufa).
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº275, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 275, de 2008, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que altera o art. 244-A da Lei nº 8.069,
de 1990, e cria o art. 244-B para criminalizar
expressamente a conduta de quem se aproveita sexualmente de adolescentes expostos à
prostituição, exploração sexual ou abandono,
além de outras providências.
49
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, da Senadora Kátia
Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 202, de 2005, seja dispensado
o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. (Fixação e ajuste dos parâmetros, índices
e indicadores de produtividade).
50
REQUERIMENTO Nº 520, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 520, de 2009, da Senadora Kátia Abreu,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2008, seja dispensado o parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 15
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)

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

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(13)

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) CT - REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares
RELATOR: Senador Gerson Camata

(2)

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

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511
Fax: 3311-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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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
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3) CT - 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) CT - 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. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

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) CT - 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.

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

maio de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 4

125

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

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

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(30)

Marcelo Crivella (PRB)
César Borges (PR)

(39)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(40)

Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(11,35)

4. Ideli Salvatti (PT)

(41)

6. Expedito Júnior (PR)

(29)

7. João Ribeiro (PR)

(32)

(37)

(34,72)

(4,28)

(31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(59,64)

Pedro Simon (PMDB)

(62,65)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(58,61)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(67,71)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(55)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,66)

(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 )
Eliseu Resende (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(48)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(18,46)

(44)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(50)

(14,16,43)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(17,42)

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)

João Tenório (PSDB)

(46)

(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)

(24)

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
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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)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

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
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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.

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

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

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

(33)

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

2. Ideli Salvatti (PT)

(33)

4. José Nery (PSOL)

(33,45,65)

(12,31)

(37)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(32)

6. João Ribeiro (PR)

(38)

Expedito Júnior (PR)

(34)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(33)

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

(1,35)

7. VAGO

(30)

(36,66)

(36,70)

(36)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(58)

(60)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,16,59,69)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(62)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(63)

Gerson Camata (PMDB)

(53)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,54)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(55)

7. Lobão Filho (PMDB)

(57,64)

(60)

(60)

(15,17,56)

(61)

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

(4,46)

(43)

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

(39)

(11,48)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,50)

3. Jayme Campos (DEM)

(49)

Heráclito Fortes (DEM)

(41)

4. Efraim Morais (DEM)

(40)

José Agripino (DEM)

(13,51)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(44)

(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, 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).
34. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
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 Patrícia Saboya.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
37. 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.
38. 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.
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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 Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. 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.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador 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 Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (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.
70. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
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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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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
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.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(22)
(22)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,30)

4. Marina Silva (PT)

(2,23,48)

José Nery (PSOL)

(19)

(24,45)

5. Magno Malta (PR)

(21)

(24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(38,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(33)

(35)

3. Valter Pereira (PMDB)

(40,43)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

(39)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,34)

José Agripino (DEM)

(3,32)

(36)

(37)

(42)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(41)

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

(27)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

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

(29)
(25)

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

(26)

(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 Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
26. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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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.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).

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.

(1,5)

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.

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

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

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

(40)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(46,75)

1. Flávio Arns (PT)

(39,70)

2. Marina Silva (PT)

(38)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,71)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(42,55,68)

5. Augusto Botelho (PT)

(45,74)

(43)
(22,41,50,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)
(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,66,73)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(48)

(2)

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

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

(8,52)

(33,69)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,49)

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56)

4. Kátia Abreu (DEM)

(53)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,72)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

(32,59)

1. Cristovam Buarque

(20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. 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.
38. 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.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. 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).
41. 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.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador 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.
44. 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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador 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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. 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).
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. 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.
55. 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.
56. 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.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. 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.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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 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).
69. 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).
70. 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).
71. 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).
72. 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).
73. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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 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).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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7.1) 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
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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
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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
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

maio de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 4

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.
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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
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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)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(20)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)
(4,6,18)

3. Expedito Júnior (PR)

(19,31,49)

(17)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(21,54)

(23,52)

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

(2,11,36,44)

(34,48)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(40,46)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(37,43)

4. Paulo Duque (PMDB)

(47,50)

(38,45)

(35,39)

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

(27)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(26)

(25)
(8,10,33)

(13,53)

Mário Couto (PSDB)

(14)

Marisa Serrano (PSDB)

(12)

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

(32)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(9,24)

(29)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(16)

6. João Tenório (PSDB)

(12)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(3,30)

(15)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(24,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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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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.
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