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Ata da 75ª Sessão não Deliberativa,
em 18 de maio de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Cristovam Buarque e Roberto Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 4 minutos, e encerra-se às 18 horas e 16 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental. Brasília, segunda-feira, 18 de
maio de 2009, 14 horas e 4 minutos.
Esta é a 75ª Sessão Não Deliberativa do Senado
da República do Brasil.
Declaro aberta a sessão do Senado da República do Brasil.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 115/2009
Brasília, 12 de maio de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do art.
76, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal,
por não ter sido instalada até o término da sessão legislativa em que foi criada, a Subcomissão Permanente
da Recessão e do Desemprego, destinada ao combate da recessão e do desemprego, criada por meio do
Requerimento nº 42-CAE/2008, foi extinta.
Informo, ainda, que não será submetido nenhum
relatório à apreciação do Plenário da Comissão de Assuntos Econômicos.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência recebeu o Ofício nº S/42, de 2009 (nº
171/2009, na origem), da Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, encaminhando Relatório de Desempenho Regulatório de 2008.
O expediente vai à Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 32, de 2009 (nº
122/2009, na origem), de 11 do corrente, do Ministro

de Estado da Fazenda, encaminhando, nos termos
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado
Federal, o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta,
no mês de abril de 2009, a tabela demonstrativa da
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
O Senhor Ministro esclarece, ainda, que os dados relativos às dívidas consolidadas foram extraídos
dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos entes da Federação, em cumprimento ao art. 54 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica ao Plenário que o Senador
Geraldo Mesquita Júnior encaminhou à Mesa Relatório de Viagem no qual consta a participação de Sua
Excelência na Sessão do Parlamento do Mercosul,
realizada na cidade de Assunção, no Paraguai, entre
os dias 27 e 28 de abril do corrente.
O relatório apresentado vai à publicação.
É o seguinte o relatório:
Relatório de Viagem
IV Sessão Especial
e
XVII Sessão Ordinária do
Parlamento do Mercosul
Assunção, 27 e 28 de abril de 2009
Realizou-se, em 27 e 28 de abril de 2009, a IV
Sessão Especial e a XVII Sessão Ordinária, respectivamente, do Parlamento do Mercosul.
A delegação brasileira foi composta pelos seguintes parlamentares: Senadores Aloizio Mercadante, Romeu Tuma, Geraldo Mesquita, Inácio Arruda,
Marisa Serrano e José Nery; e Deputados Dr. Rosinha, Cláudio Diaz, George Hilton, Íris de Araújo, Beto
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Albuquerque, Germano Bonow, José Paulo Tóffano e
Celso Russomano.
Primeiro dia: 27 de abril, segunda-feira
As atividades tiveram início segunda-feira, às 8
horas, no Congresso Nacional da República do Paraguai, com a IV Sessão Especial do Parlamento do Mercosul. Aberta a sessão, tratou-se do primeiro item da
pauta, o “Acordo Político para a Consolidação do Parlamento do Mercosul”. O primeiro tema a ser debatido
foi “Dimensão Parlamentar – Critério de representação
cidadã”, com a participação dos líderes dos principais
partidos políticos do Paraguai. O Dr. Mário Paz, representante do Partido Pátria Querida, discorreu sobre o
Parlamento do Mercosul e suas funções. Segundo ele,
tratou-se do primeiro órgão do Mercosul que congrega
representantes dos povos e os representa no processo de integração. A representação cidadã prevista no
art. 5º do Protocolo Constitutivo do Parlamento signiﬁca representação proporcional – que não pode ser
absoluta, mas simbólica. Ressaltou que a dimensão
parlamentar deve avançar em conjunto com a dimensão
judicial. Em seguida ﬁzeram uso da palavra os chefes
das delegações nacionais, iniciando-se essa fase com
palavras do Senador Aloizio Mercadante.
Passou-se, ao tema “Dimensão Jurídica e Direito do Mercosul”, com a participação de Ministros das
Supremas Cortes dos Estados Partes do Mercosul.
Foi ressaltado que o Tribunal Permanente de Revisão
criado pelo Protocolo de Olivos não reúne as características de uma corte supranacional, capaz de gerar
uma doutrina junisprudencial estável.
Em seguida, ﬁzeram uso da palavra os líderes
dos partidos políticos do Paraguai com representação
no Congresso Nacional.
Finalmente, franqueou-se a palavra ao Plenário
para debate sobre o tema do acordo político para a
consolidação do Parlamento do Mercosul. Da delegação brasileira, ﬁzeram uso da palavra os Parlamentares Senadores Aloizio Mercadante, Inácio Arruda e
Marisa Serrano e Deputados Germano Bonow e Beto
Albuquerque.
Após intervalo para o almoço, teve início reunião
técnica, no Cabildo de Assunção, destinada ao aprofundamento do debate sobre o acordo político. Foi lido
projeto de disposição de autoria da delegação argentina, que prevê dezoito parlamentares para o Paraguai
e Uruguai, quarenta e três para a Argentina e setenta
e cinco para o Brasil. O Senador Aloizio Mercadante
sugeriu piso de doze parlamentares e teto de cinquenta.
O Parlamentar Roberto Conde, do Uruguai, solicitou
algumas modiﬁcações no Regimento Interno do Parlamento para resguardar as delegações dos países menores, como por exemplo, no que diz respeito à maioria
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simples. O Parlamentar Mariano West, da Argentina,
sugeriu que se apresente a proposta de modiﬁcação
do Regimento. O Parlamentar Eric Salum, do Paraguai,
solicitou que se reforme a legislação interna dos países para possibilitar a criação de um tribunal supranacional. O Senador Aloizio Mercadante ressaltou a
diﬁculdade de se convencer os Ministros do Supremo
sobre as modiﬁcações constitucionais necessárias à
criação de um tribunal supranacional e propõe prazo
até dezembro de 2010 para a conclusão dos trabalhos
de grupo técnico a ser criado para este ﬁm. O Deputado Germano Bonow reiterou as diﬁculdades que a
discussão da proporcionalidade envolve. Propôs um
horizonte para as eleições diretas dos parlamentares
do Mercosul no Brasil em 2012 (ocasião das eleições
municipais) ou 2014. O Parlamentar Eric Salum do Paraguai comunicou que depois de consultar a delegação
paraguaia aceitou os números propostos no marco do
acordo político apresentado, que prevê a criação de
um tribunal supranacional e novas atribuições para o
Parlamento do Mercosul. Propôs criar uma comissão
especial relatora para unir-se com o Grupo Mercado
Comum para viabilizar a adoção de uma decisão nesse
sentido pelo Conselho do Mercado Comum. O Senador
Aloizio Mercadante propôs criar uma comissão conformada pela Mesa Diretora para visitar os Presidentes
dos quatro países e das Supremas Cortes para discutir
o assunto e dividir as responsabilidades das novas iniciativas. Propôs também que se faça uma Plenária em
Brasília para que os demais parlamentares brasileiros
possam conhecer a dinâmica do Parlamento. Decidiuse aprovar, na plenária do dia 29, o acordo político
que prevê a proporcionalidade e a criação do tribunal
supranacional. O Senador Mercadante propôs que o
Acordo Político seja enviado para ampla consulta aos
partidos políticos com representação nos Parlamentos
do Mercosul, o que facilitará a aprovação pelos congressos da legislação eleitoral respectiva.
Em seguida reuniu-se o grupo técnico de redação,
para redigir o acordo político conforme consensuado,
iniciando-se a reunião às 19 horas, na secretaria da
Unidade de Enlace da Representação do Paraguai
no Parlamento do Mercosul. A reunião terminou às
21 horas.
Nessa noite, a delegação foi recebida para um
jantar pelo Embaixador do Brasil no Paraguai, Senhor
Eduardo Santos.
Segundo dia: 28 de abril, terça-feira
9:00 horas
Teve início a XVII Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul.
A sessão foi aberta com a presença do Presidente da República do Paraguai, Fernando Lugo, que
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profere discurso, retirando-se em seguida. Foi discutida
e aprovada a ata da XVI Sessão Ordinária do Parlamento, realizada 16 de março último. Após a abertura,
proferiram o juramento os novos parlamentares e foram
lidos os assuntos entrados. Fizeram uso da palavra os
parlamentares brasileiros Senadora Marisa Serrano,
Deputado George Hilton e o Deputado José Paulo
Tóffano. Iniciou-se a discussão e votação da ordem
do dia. Foram aprovadas, entre outras, as seguintes
matérias: Acordos Político para a Consolidação do
Mercosul e Proposições Correspondentes, que encaminha, ao Conselho do Mercado Comum, propostas
do Parlamento do Mercosul relativa à representação
cidadã; Proposta de Recomendação pela qual o Parlamento do Mercosul recomenda a implementação
do idioma guarani como língua oﬁcial de trabalho do
bloco, a Proposta de Anteprojeto de Norma referente
ao Estatuto de Cooperativas do Mercosul, Relatório
da Comissão de Direitos Humanos sobre as denúncias do movimento camponês paraguaio; a Proposta
de Disposição que cria a Comissão Especial para o
estudo e acompanhamento da legislação vigente nos
Estados Partes sobre o tratamento de pessoas; a Proposta de Declaração “Reconhecimento aos 60 Anos
da Declaração Universal dos Direitos Humanos das
Nações Unidas.”
A sessão encerrou-se às 15h10min.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 419/09/PS-GSE
Brasília, 12 de maio de 2009
Assunto: Comunica envio de PLv à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a ﬁm de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas, na Sessão Plenáría do dia 7-5-2009, as Emendas
de nºs 1, 3, 6, 12, 13, 16 a 21, e rejeitadas as Emendas de nºs 2, 4, 5, 7 a 11, 14 e 15, oferecidas por essa
Casa ao Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2009
(MPv nº 449/08), do Poder Executivo), que “Altera a
legislação tributária federal relativa ao parcelamento
ordinário de débitos tributários; concede remissão nos
casos em que especiﬁca; institui regime tributário de
transição, alterando o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de agosto
de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 9.469, de 10 de julho de
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1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426, de
24 de abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002,
10.522, de 19 de julho de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e as
Leis nºs 8.981 de 20 de janeiro de 1995, 10.925, de 23
de julho de 2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de
maio de 2005, 11.732, de 30 de junho de 2008, 10.260,
de 12 de julho de 2001, 9.873, de 23 de novembro de
1999, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 11.345, de
14 de setembro de 2006; prorroga a vigência da Lei
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995; revoga dispositivos das Leis nºs 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e
8.620, de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966, das Leis nºs 10.190, de
14 de fevereiro de 2001, 9.718, de 27 de novembro de
1998, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.964, de 10
de abril de 2000, e, a partir da instalação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os Decretos nºs
83.304, de 28 de março de 1979, e 89.892, de 2 de
julho de 1984, e o art. 112 da Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005; e dá outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Encaminho, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência ao expediente que acaba de ser lido,
o Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2009, proveniente da Medida Provisória nº 449, de 2008, volta à
Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN.
Sobre a mesa, ofício 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 462/09/PS-GSE
Brasília, 14 de maio de 2009
Assunto: Comunica envio de PLV à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a ﬁm de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas, na Sessão Plenária do dia 12-5-2009, as Emendas de nºs 1º a 6, oferecidas por essa Casa ao Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2009 (Medida Provisória
nº 450, de 2009, do Poder Executivo), que “Autoriza a
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União a participar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE; altera o § 4º do
art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008;
dispõe sobre a utilização do excesso de arrecadação
e do superávit ﬁnanceiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional; altera o art. 1º da Lei nº
10.841, de 18 de fevereiro de 2004, as Leis nºs 9.074,
de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de
1996, 10.848, de 15 de março de 2004, 3.890-A, de
25 de abril de 1961, 10.847, de 15 de março de 2004,
e 10.438, de 26 de abril de 2002; e autoriza a União
a repassar ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES recursos captados junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento – BIRD.”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
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Encaminho, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência ao expediente que acaba de ser lido,
o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2009, proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008, volta à
Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN.
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) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 321 a 344, de
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Senhor Presidente da República adotou, em 14 de
maio de 2009, e publicou no dia 15 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 462, de 2009, que “Dispõe sobre a prestação de apoio ﬁnanceiro pela União
aos entes federados que recebem recursos do Fundo
de Participação dos Municípios – FPM, no exercício de
2009, com o objetivo de superar diﬁculdades ﬁnanceiras emergenciais, e dá outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

Titulares

Suplentes
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* PSOL
José Nery

1.

*
Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002CN.

Deputados
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique E. Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Cândido Vacarezza (PT)
Mendes R. Filho (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Anselmo de Jesus(PT)
Sandro Mabel (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
Lincoln Portela (PR)
Hugo Leal (PSC)
Alex Canziani (PTB)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Paulo Bornhausen (DEM)
Ronaldo Caiado (DEM)
Claudio Cajado (DEM)
Bruno Rodrigues (PSDB)
Bruno Araújo (PSDB)
Duarte Nogueira (PSDB)
Abelardo Lupion (DEM)
Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Márcio França (PSB)
Brizola Neto (PDT)

Daniel Almeida (PCdoB)
Uldurico Pinto (PMN)
*PV

Sarney Filho

Senadores

Terça-feira 19

Edson Duarte

*
Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002CN.

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)
José Agripino (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
Arthur Virgílio (PSDB)
Heráclito Fortes (DEM)
Raimundo Colombo (DEM) Antonio C. Júnior (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB) Wellington S. Oliveira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Paulo Duque (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PRB/PSB/PCdoB)
Aloizio Mercadante (PT)
Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR)
Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C. Valadares (PSB)Renato Casagrande (PSB)
PTB
Gim Argello

Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

Patrícia Saboya

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 15-5-2009
– Designação da Comissão: 18-52009(SF)
– Instalação da Comissão:
– Emendas: até 21-5-2009 (6 dias após
a publicação)
– Prazo na Comissão: 15-5-2009 a 285-2009(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 28-52009
– Prazo na CD: de 29-5-2009 a 11-6-2009
(15º ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 11-62009
– Prazo no SF: de 12-6-2009 a 25-62009 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 256-2009
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– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela CD: de 26-6-2009 a 28-6-2009
(43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta
a partir de: 29-6-2009 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 13-7-2009
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da União
que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Aviso nº 16, de 2009-CN (nº 493 – Seses – TCU
– Plenário/2009, na origem), que encaminha à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos

MAIO 2009

Maio de 2009

e Fiscalização, cópia do Acórdão nº 761, de 2009TCU (Plenário), bem como do relator e do voto
que o fundamentaram, referente a irregularidades
na aplicação de recursos do Convênio PG-110
/94-99, celebrado entre o extinto Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER e
o Ministério do Exército, e posteriormente subrogado ao Governo do Estado de Roraima, objetivando a execução de 84 quilômetros no trecho
Boa Vista – Bonﬁm. (TC nº 004.496/2001-0).
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 de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
São lidos os seguintes:

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 19

213

17831

214

17832 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

215

17833

216

17834 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

217

17835

218

17836 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

219

17837

220

17838 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

221

17839

222

17840 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

223

17841

224

17842 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

225

17843

226

17844 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

227

17845

228

17846 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

229

17847

230

17848 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

231

17849

232

17850 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

233

17851

234

17852 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

235

17853

236

17854 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

237

17855

238

17856 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

239

17857

240

17858 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

241

17859

242

17860 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

243

17861

244

17862 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

245

17863

246

17864 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

247

17865

248

17866 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

249

17867

250

17868 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

251

17869

252

17870 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

253

17871

254

17872 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

255

17873

256

17874 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

257

17875

258

17876 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

259

17877

260

17878 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

261

17879

262

17880 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

263

17881

264

17882 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

265

17883

266

17884 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

267

17885

268

17886 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

269

17887

270

17888 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

271

17889

272

17890 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

273

17891

274

17892 Terça-feira 19

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

Terça-feira 19

275

17893

276

17894 Terça-feira 19

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 18-5-2009
até 23/5
publicação e distribuição de avulsos;
até 31/5
prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
até 5/6
publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
até 20/6
encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 575, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos
da Casa no período compreendido entre os dias 17 a 19
de Maio de 2009 para participar, em Montevidéu, Uruguai,
da XVIII Sessão do Parlamento do MERCOSUL.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do país no dias
17 e 18 de maio do corrente ano.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2009. – Senador
Eduardo Azeredo.

Terça-feira 19
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REQUERIMENTO Nº 576, DE 2009
Requeiro, para ﬁns do que dispõe o art. 40 § 2º,
licença para me afastar dos trabalhos desta Casa nos
dias 19, 20 e 21 de maio de 2009, com a ﬁnalidade de
atender missão que a mim foi conﬁada.
Nos termos do art. 39, inciso I, do RISF, comunico
que me ausentarei do país, no período compreendido
entre 19 a 21/05/2009, quando estarei em viagem à
Grã-Bretanha.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2009. – Senador
Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 85, DE 2009
(nº 322, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição, combinado com o
art. 11 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome
do Senhor Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo
para exercer o cargo de Procurador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE do
Ministério da Justiça.
Brasília, 14 de maio de 2009. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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Aviso nº 280 – C.Civil
Em, 14 de maio de 2009
Assunto: Indicação de autoridade
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome
do Senhor Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo
para exercer o cargo de Procurador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômico – CADE do
Ministério da Justiça.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Seção IV
Do Senado Federal
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;
....................................................................................
LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 11. O Procurador-Geral será indicado pelo Ministro de Estado da Justiça e nomeado pelo Presidente
da República, dentre brasileiros de ilibada reputação
e notório conhecimento jurídico, depois de aprovado
pelo Senado Federal.
§ 1º O Procurador-Geral participará das reuniões
do Cade, sem direito a voto.
§ 2º Aplicam-se ao Procurador-Geral as mesmas
normas de tempo de mandato, recondução, impedimentos, perda de mandato e substituição aplicáveis
aos Conselheiros do Cade.
§ 3º Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário
indicará e o Presidente do Cade nomeará o substi-
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tuto eventual, para atuar por prazo não superior a 90
(noventa) dias, dispensada a aprovação pelo Senado
Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo enquanto durar a substituição. (Redação dada pela Lei
nº 9.069, de 29-6-1995)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 86, DE 2009
(Nº 323, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e com o art. 39 da Lei nº 11.440, de 29
de dezembro de 2006, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Brian Michael Fraser Neele, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto a Antígua e
Barbuda.
Os méritos do Senhor Brian Michael Fraser Neele que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 14 de maio de 2009. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM Nº 161 MRE DP/DSE/SGEX/AFEPA/G – APES
Brasília, 6 de maio de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no artigo 39 da Lei nº 11.440,
de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao
Senado Federal destinada à indicação de Brian Michael
Fraser Neele, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Antígua e Barbuda.
2. Encaminho, igualmente anexos, informação
sobre o país e curriculum vitae de Brian Michael Fraser
Neele que, juntamente com a Mensagem ora submetida
à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por parte de seus
ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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Aviso nº 281-C. Civil
Brasília, 14 de maio de 2009
Assunto: Indicação de autoridade
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do
Senhor Brian Michael Fraser Neelle, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomática do Quadro
Especial do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Antígua e Barbuda.
Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECERES NºS 479 E 480, DE 2009
Sobre o Substitutivo da Câmara, ao
Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2004 (nº
4.852/2005, naquela Casa), de iniciativa da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
da Exploração Sexual, que altera o art. 250
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
PARECER Nº 479, DE 2009
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
Chega ao exame desta Comissão, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
255, de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) sobre a Exploração Sexual,
que prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão,
motel ou congênere quando reiteradamente hospedar
criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou
responsáveis, ou sem autorização.
Essa medida – de acordo com a referida CPMI
na justiﬁcação do projeto – deveria ter sido adotada
desde a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visto que esses estabelecimentos se tomam pontos de prostituição infanto-juvenil e merecem
ser severamente punidos pelo exercício contumaz de
atividade nociva à sociedade.
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Depois de receber o aval desta Casa sem emendas, o projeto foi remetido à revisão da Câmara dos Deputados, que o aprovou na forma de substitutivo. O novo
texto reorganiza a redação original, elimina a menção aos
salários de referência na pena de multa, deﬁne o período
para a consideração da reincidência e inclui a previsão
de cassar a licença do estabelecimento infrator.
Para instruir a apreciação do referido Substitutivo pelo
Plenário do Senado, foram chamadas a emitir parecer esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
II – Análise
De acordo com o art. 143, § 2º, do Regimento
Comum do Congresso Nacional, combinado com o art.
101, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
compete a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade do Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao PLS nº 255, de 2004, que
cuida da proteção à infância e à adolescência.
À luz da Constituição, o Substitutivo ao PLS nº
255, de 2004, preenche os requisitos necessários para
receber o aval deste Colegiado. Em termos formais, ele
está vazado na espécie adequada de lei (art. 59 da Carta
Magna), não afronta o princípio da reserva de iniciativa
(arts. 84 e 96, inciso II) e versa sobre matéria inserida
entre as competências legislativas concorrentes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, limitando-se
a modiﬁcar norma geral (art. 24, inciso XV e § 1º).
Em termos substantivos, o Substitutivo disciplina
matéria consagrada como direito social (art. 6º) e guarda
perfeita consonância com o dispositivo constitucional que
determina o dever do Estado de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de exploração, violência,
crueldade e opressão (art. 227, caput). Não bastasse isso,
ele constitui a própria materialização do § 4º do art. 227, segundo o qual a lei punirá severamente o abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.
O Substitutivo revela harmonia similar com as
regras regimentais e com o ordenamento jurídico em
vigor. De fato, suas disposições traduzem a teoria da
proteção integral adotada pelo ECA. Além disso, seus
dispositivos observam – de modo geral – os princípios
de clareza, precisão e ordem lógica que devem orientar a redação das leis, de acordo com o art. 11 da Lei
Complementar nº 95, de 26 de, fevereiro de 1998.
Entretanto devemos fazer duas ressalvas, de
sentido meramente redacional. A primeira tem relação
com a ementa, que apenas nomeia a modiﬁcação prevista, sem enunciar seu conteúdo. A Segunda referese ao § 2º do art. 250 que mostra-se confuso quanto
a utilização dos termos prática reiterada, reincidência
e contumácia da conduta.
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Reincidência é a prática de nova infração cometida
pelo mesmo agente, que, portanto, incide novamente;
reincide na prática. Destarte, o signiﬁcado de reincidência se confunde com a própria prática reiterada.
Quanto à contumácia, de acordo com o dicionário
jurídico, é o “não comparecimento do autor ou titular
da ação aos atos do processo. Não se confunde com
a revelia”. Assim, parece-nos haver certo equívoco, por
confundir o signiﬁcado dessa expressão com a prática
costumeira, habitual.
Neste sentido, apresentamos como alternativa à proposta a retirada das expressões “prática reiterada” e “contumácia da conduta” do texto da lei, apenas adequando o
texto legislativo, sem, contudo, alterar o mérito do texto.
Por esse motivo, sugere-se adotar as emendas
de redação apresentadas ao ﬁnal deste relatório, por
resultarem em mais transparência para a norma sem
retardar o ritmo de tramitação da matéria e sua esperada conversão em lei.
III – Voto
Do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Substitutivo da Câmara
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dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 255, de
2004, com as seguintes emendas de redação:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se à ementa do PLS nº 255, de 2004 (Substitutivo), a seguinte redação:
Altera o art. 250 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, para determinar o fechamento
deﬁnitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente hospede crianças e
adolescentes desacompanhados dos pais ou
responsáveis, ou sem autorização.
EMENDA Nº 2 – CCJ
Dê-se ao § 2º do art. 250 d da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1.990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pelo PLS nº 255, de 2004
(Substitutivo), a seguinte redação:
“§ 2º Se comprovada a reincidência, em
período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será deﬁnitivamente fechado e terá
sua licença cassada”. (NR)
Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008.
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PARECER Nº 480, DE 2009
(Da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa)
Relatora: Senadora Fátima Cleide
Chega ao exame desta Comissão, o Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 255, de 2004, de autoria da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre Exploração Sexual, que prevê o fechamento deﬁnitivo de
hotel, pensão, motel ou estabelecimento congênere
que tenha por prática hospedar criança ou adolescente
desacompanhado dos pais ou responsáveis, ou sem
autorização.
Na justiﬁcação do projeto, a referida CPMI sustenta que tal medida deveria ter sido adotada desde
a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), visto que esses estabelecimentos se tomam
pontos de prostituição infanto-juvenil e merecem ser
severamente punidos pelo exercício contumaz de atividade nociva à sociedade.
Depois de receber o aval desta Casa, sem emendas, a proposição foi enviada à revisão da Câmara dos
Deputados, que a aprovou na forma do substitutivo ora
em exame. O novo texto reorganiza a redação original,
além de eliminar a menção a salários de referência na
pena de multa, de deﬁnir o período para a consideração da reincidência e de prever a cassação da licença
do estabelecimento infrator reincidente.
Remetido à apreciação do Senado, o Substitutivo
da Câmara ao PLS nº 255, de 2004, já passou pelo
crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que emitiu parecer favorável à aprovaçao
do novo texto, com duas emendas de redação destinadas a conferir-lhe maior clareza e precisão: a primeira
explicita, na ementa da proposição, o objeto da lei; a
segunda, incidente sobre o § 2º a ser acrescido ao art.
250 do ECA, elimina do texto do substitutivo o emprego
condenável de sinonímia e de inexatidão lexical.
II – Análise
O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
nº 255, de 2004, em análise, ataca um problema de
enorme relevância social: a histórica impunidade que
alimenta e estimula a rede de exploração sexual infanto-juvenil no País. Ele propõe o fechamento deﬁnitivo
e a cassação da licença do estabelecimento hoteleiro
que persiste na prática de hospedar crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis ou sem
a autorização deles, assim facilitando a exploração
sexual desses jovens.
Trata-se de medida necessária, urgente e oportuna. Necessária porque a impunidade viceja quando
a vitima é a criança, realidade que torna punição e
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defesa ações assemelhadas. Nesse sentido, a medida
proposta irá ajudar a proteger cerca de meio milhão de
crianças e adolescentes vítimas da exploração sexual, prática disseminada em todas as regiões do Brasil.
Lembre-se, a propósito, o resultado do mapeamento
feito pela Secretaria Especial de Direitos Humanos em
2005, que indica a existência comprovada do comércio
de exploração sexual infanto-juvenil em 937 municípios
brasileiros, 104 deles na região de fronteira com outros
países. Do total, 298 municípios estão localizados no
Nordeste, 241 no Sudeste, 162 no Sul, 127 no CentroOeste e 109 no Norte.
Vale ressaltar que esses números, embora impressionantes, mostram apenas a ponta de um iceberg, formado pelo desrespeito à infância, encoberto
pela mobilidade dos exploradores e pela coerção velada do crime, e agigantado pela pobreza, pelo turismo sexual, pelo tráﬁco de pessoas e pela pornograﬁa
infanto-juvenil. Um iceberg que ameaça a integridade
e o futuro da Nação e que demanda ações imediatas
e articuladas de todos e de cada um de nós.
É bem verdade que temos feito conquistas memoráveis na luta contra esse gigante nas duas últimas
décadas, sobretudo no campo legislativo. Sucessivas
investigações deram maior visibilidade ao problema no
âmbito nacional. A Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) sobre Prostituição Infantil, instalada na Câmara
dos Deputados em 1993, inseriu a questão na agenda política brasileira e deu início ao trabalho de sensibilização do governo, da sociedade e da mídia. Em
2004 esse trabalho foi retomado, ampliado e aprofundado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
sobre o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, autora do projeto de lei ora em debate.
Hoje, funciona no Senado a CPI da Pedoﬁlia, voltada
a aprofundar as investigações sobre a exploração sexual via internet.
A legislação tem sido cuidadosamente melhorada.
A Constituição Federal de 1988, por exemplo, imputa
à família, à sociedade e ao Estado o dever de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, além de determinar que a lei
puna severamente o abuso, a violência e a exploração
sexual desses jovens.
O ECA, por sua vez, não só lhes reconhece o direito ao respeito, tido por fundamental e deﬁnido como
a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e
moral, como também prevê a punição de qualquer ação
ou omissão que atente contra esse direito. Ademais,
de forma explícita, proíbe a hospedagem de crianças
e adolescentes em hotel, motel, pensão ou estabe-
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lecimento congênere, salvo na companhia ou com a
autorização dos pais ou responsáveis.
Já o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os
Direitos da Criança referente à Venda de Crianças, à
Prostituição Infantil e à Pornograﬁa Infantil – convertido
em lei interna e vigente desde 2004 – expressamente
recomenda o fechamento das instalações usadas para
a exploração sexual de crianças, conceito que se estende a todas as pessoas com menos de 18 anos de
idade no âmbito internacional. Mencionemos, ainda,
a lei que ﬁxa a data de 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
Importa dizer que o combate sistemático à exploração sexual infanto-juvenil tem se materializado em
diversas outras ações. Em 1996, o Brasil integrou o esforço internacional de inserir esse tipo de violência no
contexto de violação dos direitos humanos, ﬁrmando a
Declaração e a Agenda para Ação do I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças,
realizado na Suécia. Na virada do milênio, elaborou o
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes e viu surgir o Comitê
respectivo de monitoração. Além disso, deﬂagrou uma
campanha de combate ao turismo sexual infantil, criou
o Disque-Denúncia Prostituição Infanto-Juvenil e reforçou seu compromisso de proteger as crianças e os
adolescentes da exploração sexual no II Congresso
Mundial, realizado no Japão em 2001.
No ano seguinte, comprometeu-se a erradicar
esse tipo de violência ﬁrmando o Pacto pela Paz, resultante da IV Conferência Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e criou o Programa Sentinela de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. Em 2003, deﬁniu como
prioridade de governo o enfrentamento do problema. A
partir de 2004, passou a mapear os pontos suscetíveis
à prática da exploração sexual nos 61 mil quilômetros
da malha rodoviária federal, por meio da Pesquisa sobre Tráﬁco de Mulheres, Crianças e Adolescentes para
ﬁns de Exploração Sexual Comercial no Brasil.
Apesar de todas essas medidas, os resultados da
pesquisa anual acima enunciada mostram o aumento
no número de pontos de exploração sexual comercial
infanto-juvenil nas rodovias federais: em 2004, eram
644; em 2005, 844; em 2006, 1.222; em 2007, 1.819.
Claro está que esses dados reﬂetem a melhoria das
investigações policiais, mas não há dúvida de que eles
também indicam o crescente tráﬁco de jovens para ﬁns
sexuais, o aumento de sua exploração pelo turismo e
a proliferação da pedoﬁlia.
Desse quadro deﬂuem a urgência e a oportunidade
da medida proposta no substitutivo. Oportunidade, aliás,
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duplicada pela iminência da realização no Brasil do III Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de
novembro de 2008 na cidade do Rio de Janeiro.
Cumpre-nos destacar, por último, o mérito das
emendas aprovadas na CCJ, que apenas aperfeiçoam
a dicção da futura leis buscando aumentar sua eﬁcácia. Por esse motivo, elas são integralmente acatadas
no texto consolidado que apresentamos ao ﬁnal do
presente parecer.
III – Voto
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado nº 255, de 2004, com as emendas nºs
1 e 2 CCJ/CDH, nos termos do seguinte texto consolidado a seguir.
TEXTO CONSOLIDADO
SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004
Altera o art. 250. do Estatuto da criança e do Adolescente, para determinar o
fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão,
motel ou congênere que reiteradamente
hóspede crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis,
ou sem autorização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 250 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. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes ou da
autoridade judiciária em hotel, pensão, motel
ou congênere:
Pena – multa.
§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária
poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
§ 2º Se comprovada a reincidência em
período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será deﬁnitivamente fechado e terá
sua licença cassada. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 11 de março de 2000.
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DOCUMENTO(S) ANEXADO(S)
NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
Relatório
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
255, de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) sobre a Exploração Sexual,
que prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão,
motel ou congênere quando reiteradamente hospedar
criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou
responsáveis, ou sem autorização.
Essa medida – de acordo com a referida CPMI na
justiﬁcação do projeto – deveria ter sido adotada desde a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), visto que esses estabelecimentos se tornam
pontos de prostituição infanto-juvenil e merecem ser
severamente punidos pelo exercício contumaz de atividade nociva à sociedade.
Depois de receber o aval desta Casa sem emendas, o projeto foi remetido à revisão da Câmara dos
Deputados, que o aprovou na forma de substitutivo.
O novo texto reorganiza a redação original, elimina a
menção aos salários de referência na pena de multa,
deﬁne o período para a consideração da reincidência
e inclui a previsão de cassar a licença do estabelecimento infrator.
Para instruir a apreciação do referido Substitutivo pelo Plenário do Senado, foram chamadas a emitir
parecer esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
II – Análise
De acordo com o art. 143, § 2º, do Regimento
Comum do Congresso Nacional, combinado com o
art. 101, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, compete a esta Comissão opinar sobre a
constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS
nº 255, de 2004, que cuida da proteção à infância e à
adolescência.
À luz da Constituição, o Substitutivo ao PLS nº
255, de 2004, preenche os requisitos necessários para
receber o aval deste Colegiado. Em termos formais,
ele está vazado na espécie adequada de lei (art. 59
da Carta Magna), não afronta o princípio da reserva de iniciativa (arts. 84 e 96, inciso II) e versa sobre
matéria inserida entre as competências legislativas
concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Fe-
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deral, limitando-se a modiﬁcar norma geral (art. 24,
inciso XV e § 1º).
Em termos substantivos, o Substitutivo disciplina matéria consagrada como direito social (art. 6º) e
guarda perfeita consonância com o dispositivo constitucional que determina o dever do Estado de colocar
a criança e o adolescente a salvo de toda forma de
exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227,
caput). Não bastasse isso, ele constitui a própria materialização do § 4º do art. 227, segundo o qual a lei
punirá severamente o abuso, a violência e a exploração
sexual da criança e do adolescente.
O Substitutivo revela harmonia similar com as
regras regimentais e com o ordenamento jurídico em
vigor. De fato, suas disposições traduzem a preciso
teoria da proteção integral adotada pelo ECA. Além
disso, seus dispositivos observam – de modo geral –
os princípios de clareza, e ordem lógica que devem
orientar a redação das leis, de acordo com o art. 11 da
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
A única ressalva que se pode fazer nesse sentido tem
relação com a ementa, que apenas nomeia a modiﬁcação prevista, sem enunciar seu conteúdo.
Por esse motivo, sugere-se adotar a emenda de
redação apresentada ao ﬁnal deste relatório, por resultar em mais transparência para a norma sem retardar o ritmo de tramitação da matéria e sua esperada
conversão em lei.
III – Voto
Do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Substitutivo da Câmara
dos Deputados a Projeto de Lei do Senado nº 255, de
2004, com a seguinte emenda de redação:
EMENDA Nº
Dê-se à ementa do PLS nº 255, de 2004 (Substitutivo), a seguinte redação:
Altera o art. 250 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, para determinar o fechamento
deﬁnitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente hospede crianças e
adolescentes desacompanhados dos pais ou
responsáveis, ou sem autorização.
Sala da Comissão, – Senadora Serys Slhessarenko, Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Marco Maciel, este dia, para mim, é muito
signiﬁcativo: 18 de maio é o nascimento de meu pai.
Eu posso rezar aquela oração ensinada por Cristo, o
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Pai Nosso, eu e meus irmãos, Cristina, Antônio José,
Ieda e Paulo, pudemos, Cristovam Buarque, rezar:
“Pais nossos que estão no céu”, porque meu pai foi um
exemplo de trabalho e de bondade, que nos deixou.
Então, nós, seus cinco ﬁlhos, podemos rezar: “Pais
nossos que estão no céu”.
Há oradores inscritos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, o Senador Papaléo Paes, do PSDB do
Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito que V.
Exª me inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A nossa Drª Cláudia Lyra já está providenciando a
inscrição de V. Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Há oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é o
Senador Marco Maciel, símbolo da grandeza do Senado da República do Brasil.
Se Deus me permitisse governar o Brasil, o que
seria bom para todos, V. Exª seria convidado. V. Exª
seria o meu Richelieu, e tudo daria certo. V. Exª é um
exemplo de homem público deste País.
Senador Cristovam Buarque, V. Exª está inscrito,
é o sexto da lista. Chega também Mário Couto. Vou
informar: Mário Couto falará por cessão do Senador
Arthur Virgílio. Está inscrito.
Senador Marco Maciel, V. Exª poderá falar pelo
tempo que achar conveniente.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Mão Santa, Srs. Senadores
Papaléo Paes, Mário Couto, Cristovam Buarque, Srªs
e Srs. Senadores, venho hoje, nesta tarde, à tribuna
do Senado Federal para registrar um acontecimento
que considero relevante, a realização do Fórum Novos Líderes, ocorrido no Hotel Enotel, na cidade de
Ipojuca, Pernambuco, onde, como sabem V. Exªs, se
encontra a praia de Porto de Galinhas. Lá veriﬁcou-se
a segunda edição do Fórum Novos Líderes, que reúne
jovens empresários. Contou o evento com a presença,
entre outros, de empresários jovens e de expositores.
Eu gostaria de destacar, entre os presentes, o Prefeito
de Ipojuca, Pedro Seraﬁm; d empresário André Skaf,
ﬁlho do Presidente da Fiesp, um dos coordenadores
do Fórum; e registrar as presenças do Governador
de Pernambuco, Eduardo Campos; do Senador Sérgio Guerra; do Senador Marconi Perillo; do Dr. Paulo
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Skaf, Presidente da Fiesp; do Deputado Nilson Pinto;
do Deputado Federal Paulo Bornhausen, ﬁlho do Senador Jorge Bornhausen, atual Presidente da nossa
Fundação, intitulada Liberdade e Cidadania.
Desejo fazer uma breve referência ao Movimento
chamado Novos Líderes.
Trata-se de um movimento que surgiu há cerca de cinco anos quando um grupo de lideranças da
nova geração brasileira começou a se reunir para debater temas de relevância não apenas para o futuro
dos seus negócios, mas para o futuro do País. Cinco
temas principais foram identiﬁcados como primordiais
para o desenvolvimento sustentável da Nação: educação, política, reforma tributária, meio ambiente e
infraestrutura.
Atualmente, Sr. Presidente Senador Mão Santa, fazem parte do movimento importantes lideranças
comunitárias como Cufa (Central Única das Favelas),
Afroreggae, Todos pela Educação e associações de
bairro; as empresariais Instituto de Estudos Empresarias (IEE), Conaje (Confederação Nacional dos Jovens
Empresários) e CJE (Conselho de Jovens e Empreendedores).
Em 2008, aconteceu o primeiro Fórum Novos Líderes. Lideranças de 18 Estados brasileiros participaram e discutiram os cinco assuntos que formam o eixo
de sustentação do movimento. Dois projetos surgiram
a partir das discussões do Fórum. A segunda edição
aconteceu nos dias 14 a 17 de maio, como disse há
pouco, na praia de Porto de Galinhas, no Enohotel.
O Movimento Novos Líderes teve oportunidade
de suscitar, através de Parlamentares que integram
o Congresso Nacional, uma proposta de Lei de Responsabilidade na Educação, possibilitando que a iniciativa privada repasse recursos à educação pública
mediante o cumprimento de metas e parâmetros previamente deﬁnidos.
As verbas para investimentos no ensino estariam
relacionadas à dedução ﬁscal, nos moldes das leis de
incentivo ao esporte e da Lei Rouanet. Além disso, o
curso Novos Líderes está sendo implantado no Colégio
São Lourenço Castanho, em São Paulo. Dizem os organizadores do movimento – à frente, André Skaf – que
“queremos contribuir com a formação desta geração,
despertando nos alunos, ainda que de forma incipiente, o interesse e o desejo de se aprofundar ainda mais
em questões fundamentais, como os cinco temas do
movimento”, que são justamente aqueles a respeito
dos quais já me referi: educação, política, reforma tributária, meio ambiente e infraestrutura.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sabemos
que o Brasil é um País jovem, mas também é um País
de jovens. É necessário, portanto, dar-lhes acesso à
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educação, às novas tecnologias e também é importante,
a meu ver, suscitar o interesse dos jovens na participação do projeto de desenvolvimento do País.
Há várias formas de cidadania: a cidadania política, talvez a mais importante, a primeira delas; a cidadania sindical; a cidadania através de organizações
não-governamentais; das proﬁssões liberais; e daqueles que buscam, na comunidade em que vivem, trazer
sua contribuição para melhorar o País e, por que não
dizer, melhorar a qualidade de nossa vida. .
Certamente, Sr. Presidente, a mais importante
forma de cidadania é a cidadania política, a primeira,
aquela que se relaciona, como diziam os romanos, a
polis, ou a civitas, isto é, as formas de organização de
governo, de gerenciamento das cidades, dos países.
É lógico que, dentro desta cidadania política, há também uma cidadania partidária, através da ação dos
partidos, que é um meio de fazer com que os jovens
possam participar da vida pública, é uma forma de
suscitar novas lideranças. É fundamental motivá-los
e, talvez, criar estímulos para que as presenças dos
jovens e das jovens ocorram.
No Brasil, ainda é muito reduzida a participação dos jovens nos partidos políticos. É lógico que a
vida pública não se faz somente através dos partidos
políticos. Mas o partido político é om canal de articulação entre o governo e a sociedade. Daí por que é
fundamental que busquemos fazer com que possamos
despertar novas vocações para a vida pública, para
política. Enﬁm, essa é uma contribuição que o jovem
é chamado a dar.
Reﬁro-me, sobretudo, a praticar a política como
ciência, virtude e arte do bem comum, que, aliás, é,
na sua essência, a forma mais nobre de exercer a
atividade política. Fazer a política com “p” maiúsculo,
com “p” grande, como dizia Joaquim Nabuco. Joaquim
Nabuco sempre insistia – e isso está expresso no seu
livro Minha Formação – que ele fazia a política com
“p” grande, isto é, política como ciência, virtude e arte
do bem comum. Se não me engano, este é o primeiro
capítulo do livro Minha Formação, de Joaquim Nabuco,
cujo centenário de desaparecimento vamos celebrar
no próximo ano, em 2010.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs.
Senadores, a liderança é um carisma, isto é, um dom.
Aliás, “carisma” é uma palavra de origem grega que
quer dizer que a pessoa, de alguma forma, nasce já
vocacionada para uma atividade.
Há um ditado latino que diz poeta non ﬁt, sed nascitur, quer dizer, o poeta não se faz, nasce. A mesma
coisa poderíamos aplicar aos políticos. Aqueles que
nascem vocacionados, com carisma para a ação política, esses devem ser estimulados para que possamos
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estar sempre renovando nossos quadros dirigentes, ou
seja, trazendo sempre seiva nova ao ato de praticar
a democracia.
Acho que no Brasil os jovens precisam ser cada
vez mais estimulados à prática da política, como forma
de melhorar a qualidade da política que se pratica no
Brasil. De mais a mais, é bom lembrar também que a
verdadeira, a autêntica liderança não é imposta. A melhor e verdadeira liderança é “internalizável” por livre
aceitação dos liderados.
Daí por que, Sr. Presidente, consideramos fundamental criar condições para que os partidos políticos,
das mais diferentes formações doutrinárias ou ideológicas, interessem-se, cada vez mais, pela mobilização
dos jovens.
Quando falo dos jovens, diria também das jovens,
pois também é importante estimular a participação da
mulher na vida pública. No Brasil, cedo, demos o voto
à mulher. O voto feminino ocorreu já após a Revolução
de 1930, em 1932, com o Código Eleitoral. É bom lembrar que, quando surgiu o Código Eleitoral em 1932,
concomitantemente com ele, surgiu também a Justiça
Eleitoral. Já à ocasião, estabelecera-se a questão do
voto feminino. O Brasil, sob esse aspecto, antecipouse a muitos países da Europa e do chamado Primeiro Mundo, mas ainda é muito baixa a participação da
mulher na política, em que pesem os estímulos para
que haja maior participação da mulher na vida pública
brasileira. Não obstante a lei de cotas, ainda é muito
reduzida a presença da mulher na vida pública do
nosso País, tanto no Executivo quanto no Legislativo.
De alguma forma, esse mesmo raciocínio poderia ser
aplicado ao Judiciário.
Mas, Sr. Presidente, diria que, segundo Max Weber em uma das suas obras, em deﬁnição clássica,
ele distingue os líderes tradicionais, os carismáticos
e os racionais legais. A Humanidade não percorre
propriamente estágios ou ciclos. Eles se apresentam
geralmente mistos, com ênfase em cada tipo, fundamentando a respectiva legitimidade, para isso tendo
de apresentar resultados positivos concretos.
É ainda de Max Weber o raciocínio de que o
prestígio também é uma forma de poder, como se vê
no caso de artistas e cientistas mais conhecidos, que
exercem considerável inﬂuência na opinião pública,
mesmo sem se envolverem diretamente na política,
nos negócios e na religião.
Sr. Presidente, com isso, Max Weber num dos
seus livros, observa que é fundamental que o exercício
da atividade política se faça de forma correta, através
da desejada legitimidade da ação pública.
Sr. Presidente, as lideranças brotam dentro de
culturas. O que parece carismático em uma pode não
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o ser em outra. O mesmo se aplica ainda mais às tradições. Elas costumam corresponder aos antecedentes
históricos de cada cultura.
Ortega y Gasset, o pensador espanhol, cujas
leitura e releitura são sempre necessárias, foi o primeiro a demonstrar a importância das gerações na
sucessão das lideranças culturais, políticas, empresariais e religiosas. Aliás, Ortega y Gasset desenvolveu
o conceito de geração, dizendo que o espaço entre
uma geração e outra deveria ser calculado em torno
de 15 anos. Cada geração tende a gerar seus próprios
líderes, dentro das respectivas culturas e realidades
sociais e econômicas.
Sr. Presidente, os partidos políticos devem preparar suas lideranças para o exercício da atividade
política em nosso País. Somos um País de enorme
extensão territorial, com população que chega perto
de 200 milhões de habitantes e precisamos despertar
a consciência cívica dos jovens, homens e mulheres.
Considero que, cada vez mais, devemos renovar quadros e suscitar o interesse dos jovens e das jovens pela
participação política. Sem isso, obviamente, não vamos
promover adequadamente a renovação dos nossos quadros, o aparecimento de novas gerações que estejam
habilitadas e bem formadas para o desempenho dos
seus mandatos, das suas atividades públicas.
O que vimos na reunião ocorrida entre 14 e 17 de
maio foi uma manifestação do interesse de jovens de
diferentes atividades, porque não eram apenas empresários, mas também executivos, pensadores, intelectuais, políticos, que lá estavam discutindo a problemática
brasileira, sacriﬁcando o lazer do ﬁm de semana; De
alguma forma, dando emprego positivo ao tempo que
lhe foi destinado para discutir os problemas do País,
buscar solucionar as graves desigualdades sociais.
Assim penso que esse movimento dá uma contribuição para que consigamos melhorar o País. Esse é
o apelo que gostaria de deixar aqui: estimular a prática
da atividade política por parte dos jovens. Para isso,
os partidos, de acordo com lei especíﬁca já dispõem
de mecanismos e meios para fazê-lo. Desde a Lei
Eleitoral de 21 de julho de 1971, estabeleceu-se que
os partidos políticos devem fazer suas fundações de
estudos políticos e sociais.
O nosso partido, o DEM – convém exempliﬁcar
com o partido ao qual pertenço – já possui uma fundação, que se chamava Fundação Tancredo Neves.
Posteriormente, em função da nova legislação passou
a chamar-se Fundação Liberdade e Cidadania. Nessa
fundação, presidida pelo Senador Jorge Bornhausen
com muito talento, fazemos uma pregação do nosso
ideário, não diria da nossa ideologia, porque a ativi-
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dade política não reclama, necessariamente, um viés
ideológico.
O intelectual Alcide De Gasperi, um dos grandes
pensadores da Itália no período da Segunda Grande e que teve papel muito relevante no pós-guerra,
disse, certa feita, que o democrata tem ideias e não,
necessariamente, ideologia. De Gasperi, um modelo
de homem público, de alguém que pensava o país e
o mundo em uma perspectiva correta, sempre insistia
que não há necessidade de um componente ideológico para que a pessoa possa ou deva participar de
uma atividade política. O importante é que as pessoas
adiram a um programa.
A nossa lei partidária não exige uma ideologia
dos partidos. Exige, apenas, que tenham um programa. Eles primeiro devem lançar um manifesto, como
documento inicial e, depois, um programa.
Não há necessidade de um viés ideológico, como,
muitas vezes, se pensa que um partido deva ter uma
base ideológica. O partido deve ter uma base programática, isso sim, e esse programa deve ser visto e revisto,
deve ser lido e relido tantas vezes quantas necessárias,
para que possamos acompanhar as mudanças que
ocorrem no mundo, e são mudanças muito velozes,
em função das novas tecnologias da informação.
Daí por que, Sr. Presidente, encerro as minhas
palavras, registrando a realização desse encontro que
se realizou entre 14 e 17 de maio corrente no Enotel,
na praia de Porto de Galinhas, durante o qual os novos
líderes – e esse é o nome da instituição -, os Novos
Líderes Empresariais tiveram a oportunidade de discutir as questões ligadas ao País, as suas instituições,
sobretudo porque estamos nos aproximando de 2010,
um ano eleitoral. E é fundamental que estejamos atentos ao fato de que democracia é rotatividade.
É necessário pensar que, no próximo ano, vamos
ter, consequentemente, a eleição do novo Presidente
da República, de novos Governadores, novos Senadores, novos Deputados Federais e Estaduais. Então,
devemos ter presente que democracia é rotatividade,
mas democracia não é apenas rotatividade, democracia
também exige alternância. São coisas distintas: uma
coisa é rotatividade e outra coisa é alternância.
Precisamos consolidar a necessidade da alternância no poder, E essa é uma das características que
estão ínsitas à natureza na deﬁnição de uma correta
sociedade democrática.
Ao ﬁnal, gostaria de felicitar a todos aqueles que
participaram do encontro. .
Meus agradecimentos ao Presidente Mão Santa,
pelo tempo que me destinou.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com os nossos cumprimentos. V. Exª representa tam-
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bém, além das suas virtudes morais, a força intelectual
deste Congresso. O nosso orador é da Academia Brasileira de Letras e sintetizou a sua cultura. Ele buscou
o Nabuco, que, sem dúvida nenhuma, foi estadista
do Império e garantiu a libertação dos escravos do
Parlamento. Ele se debruçou na importância de Max
Weber, que distinguiu ética ocasional da ética permanente, ética circunstancial. E citou, por ﬁm, Ortega &
Gasset, que disse que “o homem é o homem e suas
circunstâncias”.
Convidamos para usar da palavra... Está inscrito
por duas vezes aqui e foi o primeiro a chegar à Casa,
o Senador Papaléo Paes. Está inscrito para comunicação inadiável. Depois recebi aqui a ordem de Senador Mozarildo Cavalcanti de que S. Exª poderia usar
o tempo. O Senador Papaléo Paes, então, está com
duas inscrições.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srs. Senadores presentes,
aqueles que estão nos acompanhando em seus gabinetes pela TV Senado ou pela Rádio Senado, meu
assunto de hoje seria única e exclusivamente sobre
a luta que os mototaxistas estão travando aqui nesta
Casa, mais propriamente um projeto de lei que está
passando pela CCJ sobre a legalização da atuação
dos mototáxis no País. Então, é sobre este assunto
que vou falar.
Mas antes quero deixar aqui um registro porque
jamais poderemos passar por omissos. Elevaremos
cada vez mais esta Casa exatamente pelo seu poder
de legislar, Senador Mão Santa, e, fundamentalmente,
de ﬁscalizar. Na função de legislar, digo que estamos
sendo rigorosamente atrapalhados pelo Senhor Presidente da República, por conta das medidas provisórias
que, se permanecem como estão, é porque o próprio
Congresso Nacional é culpado. Já apresentei um projeto de lei aqui, Senador Mão Santa, para extinguir as
medidas provisórias de forma a que voltemos a usar
a Constituição Federal, como antigamente fazíamos,
para normatizar aquelas questões relativas a necessidade de ação imediata do Executivo que precise do
aval da Casa. Mas não aceitaram. E vejo que poucos
aqui têm condições técnicas e morais para se queixar
das medidas provisórias.
Este é um País que realmente precisa ser ajustado pois é presidencialista mas tem Constituição parlamentarista. E é este Congresso que precisa reﬂetir,
analisar o discurso de cada um para a realidade de
suas ações aqui dentro porque quando chega a hora
de votar contra as MPs a maioria não nos acompanha
no raciocínio.
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Senador Mão Santa, uma coisa é o Parlamentar
ir à tribuna discursar, outra é ele sentar e votar. Ele
vem, discursa contra o Governo, mas quando senta
para votar o Governo dá um chameguinho nele, um
abraço, um beijo na nuca, e de repente ele vota contra
o seu próprio discurso. Entendeu?
Hoje, por exemplo, eu cheguei ao gabinete e encontrei uma nota sem assinatura, ou seja, uma nota irresponsável da Federação Única dos Petroleiros, ﬁliada
à CUT. Essa CUT que está aqui não sei se é a mesma
CUT do tempo em que o PT não estava no poder, não
sei se é a mesma sigla com outros procedimentos.
Diz esta tal de Federação Única dos Petroleiros,
que, se fosse naquele tempo, seriam chamados de
pelegos, e hoje eu os estou chamando também de
pelegos, essa pelegada faz um protesto contra a CPI
da Petrobras.
Logicamente, diante de todos esses escândalos
camuﬂados da Petrobras, tenho certeza de que agora
sim, com a ajuda da imprensa brasileira com denúncias, poderemos apurar, na CPI, os desmandos na
Petrobras e ver a realidade dessa empresa.
Vejam que eles são da Federação Única dos
Petroleiros, ou seja, precisam, necessitam que a Petrobras seja uma empresa séria, correta, mas estão
censurando a nossa CPI.
Dizem assim:
(...)Nesse sentido, manifestamos a nossa imensa preocupação com a posição de V.
Exª [não é direcionado só a mim, mas a todos
os que assinaram] em assinar o pedido para
a instalação de uma CPI no Senado para investigar a maior empresa do País.
Olha só, esses que antes pediam agora chamam a
Oposição de irresponsável. Inverteu-se tudo mesmo.
“Consideramos irresponsabilidade da
Oposição, ainda mais neste momento de crise mundial...”
Ou seja, por estarmos em crise, nós não podemos
investigar a roubalheira da Petrobras, os desmandos
da Petrobras.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Depois me
inscreva para um aparte, Senador.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Temos
de ﬁcar caladinhos por causa da crise.
“...a insistência em tentar paralisar a Petrobras...”
Sr. Presidente, aí é que nos revolta. Como é que
pode uma instituição dessa que eu chamei já de pelegada dizer que nós queremos pará-la? Por que a
Petrobras vai parar? Porque vai se mexer no ninho da
corrupção lá dentro? Não façam isso. Os senhores têm
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que ter mais responsabilidade, primeiro assinando esta
carta, que está sem assinatura. Eu estou só falando
sobre isso porque eu quero alimentar este tema para
que nós possamos até discutir.
“...empresa que responde por 10% do
PIB nacional, mais de 10% da arrecadação de
tributos do País e por 60% dos investimentos
do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento”.
Então, eu quero deixar aqui meus protestos absolutos para esses lutadores pela manutenção da
Petrobras como estatal, e eu sou totalmente a favor,
porque eles estão rejeitando a nossa CPI.
Esta CPI é para investigar muitas denúncias que
temos contra a Petrobras. Esta CPI, Senador Mão Santa, é para investigarmos por que a Petrobras patrocina eventos de dança caipira e dá milhões de reais, de
São João não sei do quê, com milhões de reais, não
sei quantos milhões de reais para o Flamengo, não sei
quantos milhões de reais para outro clube (se fosse
para o meu Botafogo, eu estaria falando também; de
maneira mais tranqüila, mas estaria falando também).
Ou seja, uma empresa que não cumpre uma função
social naquilo que ela tem de sobra de caixa. Ela cumpre o atendimento de algumas ações que podem nos
levar a crer, Senador Mão Santa, quando patrocina um
evento e dá um ou dois milhões de reais para aquele
evento, pode nos levar a crer que eles devem ter caixa
2, algum percentual para alimentar fundo de campanha
porque é impressionante isso!
O barril do petróleo baixou, e a empresa não baixa
o preço da gasolina, porque, se baixar, ela quebra. Por
que ela quebra? Porque ela está totalmente desequilibrada ﬁnanceiramente, e o desequilíbrio ﬁnanceiro da
Petrobras de hoje não tem nada a ver com a empresa
Petrobras. A empresa Petrobras, esse patrimônio que
o Brasil tem é sagrado. Agora, as pessoas que estão
compondo politiqueiramente ali, como agentes alimentadores de caixas de campanha do Partido dos Trabalhadores, esses têm de ser investigados. Por isso,
peço a Deus que a Federação que nos mandou esta
Carta não esteja envolvida em qualquer tipo de benefício que não seja legal.
Por esta carta, Senador Mário Couto, a Federação diz o seguinte: “Não. Eles roubam, mas fazem.”
Aí, vem aquela frase “rouba, mas faz”. Então, deixa
a Petrobras quieta. Senador Mário Couto, a Casa Senado Federal, nada mais, nada menos, fez cumprir o
nosso dever, a nossa obrigação de ﬁscalizarmos essa
estatal brasileira. Nada mais, nada menos do que
isso. Então, irresponsável é quem não quer que haja
a CPI da Petrobras. E aqueles que assinaram a CPI e
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permaneceram com as suas assinaturas, esses, sim,
são os verdadeiros responsáveis por essa ação ﬁrme
e forte do Senado. O que vai resgatar a nossa imagem, o Senado Federal, não são os servidores, não,
pois não são eles que dão a cara do Senado. A face
do Senado é o comportamento dos Senadores. Este,
sim, é o verdadeiro cartão de apresentação do Senado: o que nós fazemos. Os nossos funcionários estão
para nos apoiar tecnicamente. Agora, as decisões que
nós tomamos aqui não têm nada a ver com o trabalho
técnico e competente que eles fazem. Então, Senador
Mário Couto, nós estamos cumprindo a nossa obrigação de brasileiros.
Quando fazem referência à Vale do Rio Doce... A
melhor coisa que o Governo Fernando Henrique fez foi
privatizar a Vale do Rio Doce, uma empresa lucrativa
do País, por trás da qual havia também um vazamento
enorme de dinheiro, uma fonte de corrupção que foi
acabada. Hoje, a Vale continua empregando, continua
gerando riquezas para o País. Mas o País se livrou da
corrupção de uma estatal.
Senador Mário Couto, já, já concederei aparte
a V. Exª.
Quanto ao Ministro do Planejamento, não sei por
que estão com pavor desta CPI. Não sei por quê, não
sei. É um pavor, é terrível! Acho que você mexeu no
ninho das cabas. Mexe lá e corre porque a caba vem
para cima de ti.
Ele disse assim: O Ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, disse nesta segunda-feira que a Oposição, com a criação da CPI para investigar possíveis
irregularidades na administração contábil da Petrobras, pretende desmoralizar a empresa com o intuito
de privatizá-la.
Ministro Paulo Bernardo, quando o Senador Mão
Santa diz aqui que são os aloprados do PT que provocam verdadeiras ações irresponsáveis do Senhor
Presidente da República, quero dizer que V. Exª não
é tido por mim como aloprado. V. Exª me parece ser
um homem muito equilibrado e competente. Mas então
quero dar resposta a V. Exª. Nós não queremos jamais
desmoralizar a Petrobras. A Petrobras é uma empresa
que é o símbolo do orgulho do País. Muito pelo contrário,
nós queremos moralizar a Petrobras, denunciando ou
retirando do comando dessa empresa os imorais que
usam o dinheiro público para fundos de campanhas.
A campanha vem para o ano e estão tirando dinheiro
da Petrobras para fazer isso, por meio das diversas
irregularidades que estão praticando.
Então, Sr. Ministro do Planejamento, agradeça à
oposição. Agradeça à oposição. Nós estamos querendo moralizar essa instituição, retirando ou denunciando
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os imorais que estão ocupando cargos indevidamente
na Petrobras.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Papaléo, primeiro eu quero parabenizar V. Exª pelo profundo pronunciamento que faz na tarde de hoje. E eu
explico por que usei a palavra “profundo”, Senador. O
dia em que nós não tivermos mais direito neste Senado, a maior Casa legislativa do País, se nós não tivermos mais o direito de fazer uma CPI para investigar
ou para ﬁscalizar qualquer empresa ou qualquer ato
do Executivo, aí, Senador, a democracia foi embora,
a democracia foi para o ralo. Garanto-lhe que nenhum
brasileiro comunga com o regime ditatorial. Nenhum!
Nós lutamos muito nesta Pátria pela democracia. Lutamos para ter liberdade de ação. Lutamos para ter um
Congresso Nacional livre. E é por este Congresso que
aqueles que se dizem Senador de verdade lutam. Na
hora em que V. Exª for proibido de poder ﬁscalizar o
Executivo, V. Exª vai para casa dizendo que este País
adotou um regime ditatorial. Por isso é profundo o
pronunciamento de V. Exª. Por isso é importante para
a Nação a voz de V. Exª nesta tribuna. Ora, eu então
perguntaria a V. Exª se daqui para a frente nós temos
que perguntar para o Governo quem é que pode ser
ﬁscalizado e quem não pode ser ﬁscalizado. Nós temos que perguntar aos Senadores quais são os órgãos
que podemos ﬁscalizar e aqueles que não podemos
ﬁscalizar. Ora, Senador, desmoralizar seria não ﬁscalizar a Petrobras. Queremos ﬁscalizar para moralizar
a Petrobras. Queremos ﬁscalizar para tirar dúvidas
que a Nação tem, que a população tem, em relação à
Petrobras. Nós queremos dizer à Nação que a Petrobras é uma empresa séria e isenta. Qual o problema
de ﬁscalizar? Se não tiver nada, moraliza a Petrobras.
Se não tiver nada, dá mais credibilidade à Petrobras
no cenário nacional e internacional. Senador Papaléo,
estou lutando até hoje para abrir uma CPI aqui – até
hoje! –, tanto é o medo de se abrir a CPI da Petrobras
e a do Dnit. Apresentei o requerimento para a CPI e
a mesma doença aconteceu: Senadores retiraram as
suas assinaturas. Isso é que é desmoralizar uma Casa!
Isso é que balança a democracia! Isso é que deixa
cada Senador, cada um de nós decepcionado! Porque
o que eu vim fazer aqui foi isto, Senador, e o que V. Exª
veio fazer aqui foi isto também: ﬁscalizar para mostrar
à população quem está certo, quem está errado, quem
está usando dinheiro que é do povo, que dá, através
dos impostos cobrados neste País, que é o país que
mais cobra impostos do mundo, para o seu povo! E
ainda desaparece com o dinheiro! Vou apresentar a
CPI do Dnit, Senador. Está me custando, e me custan-
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do muito. É meu dever, é minha obrigação, não tenho
nada a reclamar. Estou ﬁrme. Tenho trinta assinaturas
hoje. Estou dependendo do PDT, que me dê uma resposta para que eu possa apresentar novamente a CPI.
Irei apresentar. Não me venham com essa história de
que vai arrebentar com o Dnit uma CPI. Que não me
venham com essa de que vai arrebentar a Petrobras
com uma CPI. Ao contrário. Se nada tiver, trará mais
credibilidade às empresas. Por isso, Senador, sinto-me
orgulhoso, hoje, de estar no PSDB, fazendo a devida
oposição, com ética e com moral. Calcule V. Exª, outrora, naquelas épocas, se eles estavam reclamando
de fazer CPI. Calcule, quando eram oposição, uma
oposição irresponsável, eles sim ﬁzeram uma oposição irresponsável. Nós não. Nós temos caráter, ética,
responsabilidade, respeito ao povo brasileiro. Parabéns
pelo seu pronunciamento nesta tarde.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Parabéns
a V. Exª, Senador Mário Couto, que tem a admiração e
o respeito daqueles brasileiros que querem o bem deste
País. Minha assinatura já está na CPI do Dnit. E saiba
que eu assino até com aquelas canetas com que se
escreve em CD, que é para não conseguir nem lavar,
o que dirá apagar ou retirar. Mas saiba que todo esse
tipo de procedimento, independente de que empresa
for, de que instituição for, se nós tivermos algum tipo
de suspeita, nós vamos fazer a CPI. É a forma de agir
desta Casa, do Senado Federal. E quero que todos os
brasileiros saibam que o Governo ﬁcou tremendo nas
bases. Foi uma onda de treme-treme por aí, de cabo
a rabo. Agora, eles podem fazer o que bem entendem
e todo mundo tem que ﬁcar caladinho. Mas, pelo menos neste momento, em que eles estão morrendo de
medo, eles vão, pelo menos, deixar de rir um pouco do
Senado Federal, porque era o que acontecia. Quando
a imprensa tacava o pau no Senado, os “aloprados”,
nas bebedeiras deles por lá, começavam no qui-quiqui. Ou seja, hoje, eles vão sentir que esta Casa é
séria, que a instituição Senado Federal foi muito injustiçada, não precisa e não merece ser. Precisam e
merecem aqueles que mal representam seus Estados,
mal representam seu mandato; esses precisam e merecem, mas a Instituição não. Então, vamos aguardar
que isso aconteça.
Senador Cristovam Buarque, com muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Papaléo, em primeiro lugar, quero dizer que não tenho
a menor dúvida da seriedade, do patriotismo de todos
que estão convocando essa CPI. Não aceito a aﬁrmação que o Governo faz de que estão fazendo isso apenas por jogada política. Mas sou um dos que assinou
e talvez o único que retirou a assinatura, junto com o
Senador Adelmir. E ﬁquei hoje aqui para, em vez de ir
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à reunião do Mercosul, poder explicar por que assinei,
por que não assinei, com todo respeito aos que mantiveram a assinatura. Eu assinei porque cresci comemorando a data de 21 de abril, a data de 13 de maio,
a data de 15 de novembro, a data de 7 de setembro e
a data de 4 de agosto, da criação da Petrobras, algo
que me passou meu pai. E quando vi suspeitas sobre a Petrobras, não tive a menor dúvida. Para salvar
essa empresa é preciso sim apurar tudo. E assinei. Na
quinta-feira, entretanto, por sugestão da Mesa, com a
presença dos Líderes, salvo, que me lembre, o Senador do PSDB – e eu estava representando o Senador
Osmar, porque não sou Líder –, ﬁcou acertado que a
gente manteria as assinaturas, mas não leria antes da
vinda aqui do Presidente da Petrobras. Ficou acertado
isso, tanto que viajei naquela tarde para o interior de
São Paulo. O que se queria – e estavam lá o Senador
Heráclito, o Senador José Agripino, Senadores da maior
respeitabilidade e que não têm nada a fazer a favor do
Governo, são oposicionistas ﬁrmes – era simplesmente dizer: “A leitura da CPI será depois de quarta-feira,
se o que o Presidente aqui disser não nos satisﬁzer”.
Creio que essa era uma posição extremamente coerente com apuração e, ao mesmo tempo, coerente
com o amor que a gente tem por essa empresa que
aprendi com meu pai a comemorar o dia da fundação
dela e a não esquecer que, vinte dias depois, Getúlio
Vargas se suicidou, e muitos dizem que, em parte, foi
pela coragem de ter criado uma empresa com a força
do nacionalismo da Petrobras. Por que romper esse
acordo? Por que ler a lista quatro dias antes do que se
leria ouvindo o Presidente, se fosse necessário? Então,
retirei por essa razão. Com a mesma convicção com
que assinei, retirei, forçado pela impossibilidade de
usar a palavra “ﬁca suspensa a minha assinatura até
depois do depoimento”. Não existe isso. Então, retirei.
Quero dizer que este Governo não me deve nada por
isso. Não tive contato com ninguém do Governo por
isso. Inclusive, o troco que recebi foi a suspensão, naquele mesmo dia, a retirada das assinaturas de três
Senadores do PT e de outros Senadores do Bloco de
Apoio, da CPI que eu estava convocando, a chamada
CPI do Apagão Intelectual deste País. Devo dizer que
nenhum do PSDB, nenhum dos Democratas retirou
assinatura da CPI que eu estava convocando. E vou
falar aqui hoje para explicar por que assinei, por que
retirei e o que vou fazer agora. Com essa CPI, a gente
queria apurar por que a situação do Brasil é tão trágica, quais as consequências disso para o futuro do
Brasil na educação, e o Governo impediu que essa CPI
fosse feita. Eu inclusive imaginei, em um primeiro momento, que tinha sido a própria liderança do Governo
aqui. Não foi. Veio gente do Ministério aqui para retirar
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assinatura. Senadores como Paim, Senadores como
Tião Viana, Senadores com os quais a relação que
tenho é da maior profundidade e respeito, retiraram a
assinatura. Eu tenho explicação. Eu vou querer saber
qual é a explicação deles. Porque eu vou ter e vou dar
explicação. Então, eu só quero dizer que respeito quem
assinou a da Petrobras, até porque eu assinei, não vejo
nisso nenhum gesto politiqueiro, como o Governo está
dizendo. Nenhum. Espero que, na terça-feira, o Presidente da Petrobras faça um depoimento tão bom, tão
bem feito, tão convincente, que todos os outros que
assinaram digam que realmente não é preciso uma
CPI, porque não há dúvida de que uma CPI vai trazer
problemas para a empresa, vai trazer problemas para
o Brasil. Portanto, se necessária, tem que ser feita,
mas se puder evitar, seria muito bom para o Brasil.
Eu vou dizer ainda, quando chegar minha vez de falar, mas não quis perder a chance de fazer este aparte
ao senhor, deixando claro que assinei com convicção
e retirei com convicção, na espera do depoimento do
Presidente da Petrobras.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Mário Couto, quero dizer do maior respeito que tenho
por V. Exª, como meu companheiro de PSDB, acompanhando todos os procedimentos da nossa Bancada.
E tenho certeza de que, em seu nome, Senador Mário
Couto, podemos louvar a participação incansável do
nosso grande Líder Arthur Virgílio, do nosso grande
Líder Tasso Jereissati e do nosso Líder e Presidente
do PSDB, Senador Sérgio Guerra, que, aqui plantados,
lutando contra o poderio articulador do Governo, que
conseguiu – agora sim, Senador Cristovam Buarque,
eu quero me dirigir a V. Exª – a tal manobra, que foi a
reunião de Líderes.
Queria uma explicação. Nunca vi isso na minha
vida; nunca vi, nem ouvi – para ter visto, tenho pouco
tempo aqui – que, antes de instalarmos uma CPI, ﬁzéssemos um acordo com líderes, para que o representante da instituição a ser inquirida pela CPI viesse
dar-nos um discurso, e, dependendo do discurso dele,
mantivéssemos ou não nossas assinaturas.
Aí que vejo, Senador Cristovam, o equívoco das
lideranças que estão aqui nesta Casa. Não vou dizer
infantilidade, mas uma tendência pró-Governo, porque jamais se deveria aceitar aquele tipo de reunião,
jamais. Acho que, aí sim, opinião pública, olho aqui,
porque essas atitudes não são de uma instituição que
tem a função de ﬁscalizar o Governo. Nessa hora eles
querem conchavo. Não podemos ter o Poder Legislativo conchavado com o Poder Executivo. Temos que ter
um bom entendimento, mas sermos completamente
independentes.
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Então, vejo que a primeira falha, o primeiro grande erro que houve foi a tal da reunião, para esperar o
Presidente da Petrobras vir sete dias depois – mas que
privilégio, hein! – e fazer um discurso, para se decidir
em cima do discurso dele.
Senador Cristovam, vejo em V. Exª um homem
culto, preparado, mas, permita-me, tão puro, que a ingenuidade chega a instalar-se nas suas ações – desculpe-me – a todo momento. Não sei, conheço poucos
homens puros que posso considerar politicamente, e
V. Exª é uma dessas pessoas. Tenho respeito absoluto
por V. Exª, mas falta-lhe, desculpe-me – V. Exª já foi Governador, é Senador da República; só o estou olhando,
nunca tivemos oportunidade de ter uma conversa mais
íntima –, um pouquinho de malícia política, para olhar
o que esses “artimanhosos” estão preparando-nos – a
casca de banana, para escorregarmos. Então, nisso
minha vida já me deu experiência, até como médico.
Pode ser até que eu pise numa casa de banana, mas
no escuro – porque não estou enxergando.
Então, V. Exª tem o meu respeito pela sua decisão, porque acreditou que aquilo pudesse ser uma
ação, vamos dizer, equilibrada e lúcida para o País.
Vejo que, quando V. Exª realmente eleva o nome Petrobras... Não tenho dúvida nenhuma da instituição, que é
a mais importante do País e uma das mais importantes do mundo. Meus respeitos, mas uma investigação
contábil na Petrobras é extremamente necessária. Não
podemos aqui avaliar se vamos deixar ou não nossa
assinatura no pedido de CPI por causa do discurso
do Presidente da Petrobras. Ele é um homem culto,
sabe falar bem, vem preparado, vem falar em dados,
tudo mais: não precisamos disso, não. Isso nós dispensamos; está totalmente dispensada a presença do
Presidente, para dar esse discurso. Temos que fazer
uma investigação. Vamos perder nessa investigação,
quando formos fazer votações para abrir conta, sigilo
bancário, sigilo telefônico.
Por quê? Porque o Governo já está todo articulado, vai ter sempre a maioria, mas a CPI, que deverá
ser acompanhada pelo Brasil inteiro, vai servir para que
as nossas denúncias, embora derrotadas a mando do
Governo, sejam ouvidas e avaliadas pelo povo.
Digo, Senador Cristovam Buarque, V. Exª realmente não deve nada ao Governo. V. Exª se elegeu
Governador do Distrito Federal, temos a referência do
seu excelente desempenho como Governador, tanto
que foi eleito Senador da República do Distrito Federal.
O Governo ou o Presidente da República ou não sei
quem, mas o Governo brasileiro deve a V. Exª, porque,
como Ministro da Educação deste País, V. Exª foi tratado
de maneira desrespeitosa no ﬁnal do seu mandato. Eu
não tenho detalhes do que aconteceu, mas, pelo que li
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na imprensa e pelos comentários que ouvi na Casa, o
Governo, sim, deve a V. Exª dignidade, aquela que ele
não deu, quando V. Exª entregou o cargo de Ministro
da Educação deste País de uma maneira muito coerente, porque o projeto que V. Exª, todos os dias quase,
tem a oportunidade de levar ao povo brasileiro, aquele
que V. Exª apresenta aqui, é um projeto que não lhe foi
dada a oportunidade de executar, quando dirigente do
Ministério da Educação do Brasil.
Então, o Governo lhe deve essa, sim. Agora, o
senhor não deve, pelo que conheço, nada ao Governo.
Mas ele lhe deve essa. Não cobre, mas ele um dia irá
reparar ou reconhecer esse grande erro, de tratar V.
Exª de maneira indevida, quando da sua entrega da
função de Ministro da Educação.
Sr. Presidente, em respeito às normas da Casa,
quero dizer que o discurso que anunciei, sobre a legalização dos mototaxistas no País, será feito amanhã.
Serei o primeiro orador inscrito amanhã e peço a todos
os brasileiros que entendam qual é a nossa intenção,
quando pedimos a CPI da Petrobras. Não foi contra a
Petrobras, absolutamente; foi contra os nítidos desmandos que estão ocorrendo naquela empresa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ouvimos o Senador Papaléo Paes. Ele é do PSDB do
Estado do Amapá. Além de extraordinário médico, foi
prefeito da capital do seu Estado e, depois, foi eleito
Senador. E Papaléo é um dos mais acreditados líderes desta Casa e da democracia pela sua coragem e
autenticidade.
Chegou à mesa um documento que autoriza para
falar como Líder do PDT, designado pelo Senador Osmar Dias, o Senador Cristovam Buarque. Em seguida,
está inscrito Mário Couto. Não só o Pará, mas o País
todo o aguarda; ansiosamente, os aposentados conﬁam no seu trabalho e na sua palavra.
Com a palavra, pela lei, aqui a legislação...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Presidente, mas estou inscrito para falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está inscrito aqui, é o orador. Estou chamando
V. Exª para usar a tribuna.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Chamou pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela Liderança.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Pela Liderança é pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não; existe a lei de Montesquieu. Olha, tem que haver isso. Montesquieu, que fez essa divisão de poder,
escreveu vinte volumes, L’esprit Des Lois, O Espírito
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das Leis. Por exemplo, se eu sair com Mário Couto,
se tomarmos vinho e formos, vamos dizer, comer um
tatu, nós merecemos ser presos, porque é contra a lei,
mas, se um pobrezinho, lá em São Raimundo Nonato,
tiver um ﬁlho e a mulher com fome, só tiver o tatu e ele
matar, acho que juiz nenhum vai condená-lo. Esse, o
espírito da lei. E, no espírito da lei, não vou restringir
V. Exª a um Regimento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª é o saber, e está na Bíblia, que é a lei de Deus,
o livro, que a sabedoria vale mais do que ouro e prata.
Então, V. Exª representa... E minha solidariedade e dos
brasileiros que represento, neste instante, como Presidente do Senado. V. Exª deveria ter sido o nosso delegado da Unesco. Eu me envergonho dessa página.
Nós votamos, dispensamos um candidato do Congresso Nacional, um candidato de Brasília, um candidato do Brasil, da mocidade estudiosa, para apoiar um
faraó do Egito. Dizem que ele queima até livros, não é?
V. Exª era a pessoa certa. Eu não compreendo. Algum
aloprado fez a cabeça do nosso querido Presidente
Luiz Inácio, porque se há uma pessoa que exerceria
com grandeza o cargo da Unesco – educação, livro,
biblioteca, cultura – era V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado, Senador. O senhor, sempre, generoso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Estou generoso e ﬁrme naquilo que aprendi na geração
do nosso líder: se és capaz de tremer de indignação
por uma injustiça ocorrida em qualquer lugar do mundo, és um companheiro. Che Guevara disse isso, e
sou seu companheiro diante dessa injustiça cometida
contra V. Exª, prejudicando o nosso País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agradeço que tenha me colocado falando pela liderança, mas me dando um pouco mais de tempo. Agradeço
ao Senador Mário Couto, porque falarei na sua frente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Mário Couto também terá tempo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente, hoje logo cedo, falando à Rádio Eldorada, ﬁzeram-me duas perguntas muito pertinentes: por
que o senhor assinou e por que o senhor retirou sua
assinatura da CPI da Petrobrás? Ambas perguntas
merecem respostas.
Hoje, como Parlamentar do Mercosul, eu deveria
estar na reunião que temos uma vez por mês em Montevidéu, mas cancelei a viagem porque eu deveria vir
aqui para responder a essas duas perguntas.
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O que eu não esperava, Presidente, é que, em
vez de falar apenas sobre essa CPI, vou ter que falar
sobre outra que também foi tratada naquela mesma
sexta-feira. É a CPI do Apagão Intelectual, a CPI da
educação do Brasil, a CPI que não é contra este Governo nem conta os outros, mas contra todos nós, para
sabermos, primeiro, qual é a situação real da educação no Brasil; segundo, quais são as consequências
disso para o futuro do Brasil; terceiro, como consertar
isso. Um requerimento de instalação de CPI que deu
entrada aqui no dia 12 de dezembro de 2007 e que,
ﬁnalmente, um ano e meio depois, chegou aqui. E
essa CPI, apesar de ter todas as assinaturas, deixou
de existir porque a Base do Governo retirou as suas
assinaturas. Dez assinaturas foram retiradas, e essa
CPI não vai mais existir, obviamente nem hoje, nem
no próximo ano. Talvez em uma outra legislatura, com
outros Senadores, seja possível.
Eu vou falar das duas. Eu vou falar dessa CPI que
não foi aprovada por culpa do Governo e vou falar da
CPI da Petrobras. Mas eu quero começar fazendo aqui
um elogio a um conjunto de Senadores que mantiveram a assinatura no requerimento da CPI do Apagão
Intelectual, que eu convoquei, apesar de terem razões,
pelo fato de eu ter retirado a minha assinatura da CPI
da Petrobras, de retirarem também. Eu cito aqui, um
por um, aqueles que considero que teriam razões para
retirar mas mantiveram: Senadores Arthur Virgílio, Cícero Lucena, Demóstenes Torres, Eduardo Azeredo,
Efraim Morais, Flexa Ribeiro, Geraldo Mesquita, Jayme
Campos, José Agripino, José Nery, Kátia Abreu, Lúcia
Vânia, Mão Santa, Marconi Perillo, Mário Couto – que
está aqui –, a Senadora Marisa Serrano, os Senadores Osmar Dias, do meu Partido, Papaléo Paes – a
quem ﬁz um aparte há pouco –, Pedro Simon e Tasso
Jereissati. Alguns desses são da minha relação mais
pessoal, outros são da base de apoio ao Governo; mas
mantiveram. E os outros teriam razão para retirar, até
como uma espécie de represália e crítica pelo fato de
eu ter retirado a minha assinatura da CPI que eles estavam convocando. Desses que li, agradeço aqui ao
Senado Mário Couto, que está presente.
O que me surpreende é que Senadores como
Paulo Paim, Tião Viana e Augusto Botelho tenham
retirado. Eram os três únicos do PT que assinaram a
CPI. A CPI que visa a apurar o apagão intelectual foi
recusada há um ano e meio por todos os Senadores
do PT, salvo esses três. E esses três, na sexta-feira,
retiraram as suas assinaturas.
Quero dizer que essa não era uma CPI contra o
Governo. Essa era uma CPI para saber onde estamos,
para aonde vamos e como mudar o rumo que tomamos, no Brasil, em relação à educação. É surpreen-
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dente a gente ver que isso é inviabilizado, por retirada
de assinaturas.
Queríamos saber o risco, o risco que o Brasil
corre. O Brasil, hoje, é um País ameaçado. Será que
as pessoas não percebem e não querem aprofundar
a análise da ameaça que pesa sobre o futuro do Brasil, Senador Roberto Cavalcanti, pelo baixíssimo nível
de educação?
Hoje, o jornalista de O Globo traz uma matéria
dizendo que o organismo internacional que, a cada ano,
Senador Mário Couto, avalia a situação da educação
nos países do mundo – a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) –, está
mudando os critérios de avaliação, porque, dentro dos
critérios dele, o Brasil nem entraria. Eles estão sendo
obrigados a jogar para baixo a avaliação para poder o
Brasil ﬁcar com o penúltimo lugar, senão o Brasil não
ﬁcaria nem em penúltimo; o Brasil cairia fora.
Há uma ameaça adiante. Isso é o que essa CPI
queria escutar; e ela não vai mais ser feita. Eu acho
triste, lamentável e perigoso. Mas eu volto a ela. Eu
quero falar primeiro da CPI da Petrobras.
Como eu disse há pouco, num aparte aqui, eu
cresci em minha casa comemorando cinco datas nacionais, Senador Mão Santa: eu comemorava o 21 de abril,
dia em que o nosso único e verdadeiro herói morreu,
Tiradentes; eu comemorava sempre o 13 de maio, o
dia da Abolição da Escravatura; eu comemorei sempre
o 15 de novembro e o 7 de setembro. Mas, na minha
casa, por inﬂuência do meu pai e também da minha
mãe, nós comemorávamos o 4 de agosto, quando, em
1954, Getúlio Vagas assinou a lei que criava o monopólio do petróleo e a criação da Petrobras. E também
não é por coincidência que, apenas vinte dias depois,
ele virou o segundo herói da nossa história ao dar um
tiro no peito, resistindo às forças conservadoras que
queriam impedir o seu governo, inclusive, no que se
referia ao monopólio na exploração do petróleo.
Por isso, para mim, a Petrobras representa um
símbolo, não apenas uma empresa; um símbolo como
a espada que fez o 7 de setembro, a espada que fez o
15 de novembro, a pena que fez o 13 de maio e a forca
que fez o 21 de abril. É um símbolo a Petrobras para
mim. É um símbolo do exemplo de que o Brasil é um
país capaz de fazer aquilo a que se propõe, quando
existe um pacto de todos para chegar lá. Desde 1954
até hoje, muda governo e muda governo, vêm ditaduras e vêm regimes democráticos, e, durante todo
esse tempo, a Petrobras sempre manteve de todos
os governos a prioridade necessária. A Petrobras é
a prova de que, quando este País se une e mantém
uma estratégia de longo prazo, ele chega lá. Pena
que nunca fez isso na educação. Pena que nunca fez
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isso na saúde. Pena que nunca fez isso na habitação.
Pena que nunca fez isso para o povo. Mas, quando
foi preciso fazer para o conjunto da Nação, como um
projeto estratégico, conseguiu. E hoje nós temos uma
empresa que é estatal e que é um exemplo mundial;
que é um orgulho para este País como poucos outros
orgulhos nós temos.
Apesar disso ou até por causa disso é que assinei a CPI para apurar suspeitas de irregularidades
que hoje pesam sobre a Petrobras. E eu vou ler essas
suspeitas que me levaram a assinar.
Por exemplo, há fatos na administração da Petrobras que precisam ser esclarecidos. Há, sim, suspeitas de partidarismo na Petrobras. A gente tem de
apurar isso. Há, sim, uma empresa que tem como
dono o Governo, mais quinhentos mil acionistas que
merecem do Senado uma análise, em nome mesmo
desses quinhentos mil, para saber como está a situação. Existe, sim, a forte suspeita de que houve manobra contábil, pela qual a Petrobras sonegou R$4,3
bilhões da Receita. Isso tem de ser apurado. Existe,
sim, a suspeita da manobra, avalizada pelo Governo,
pela qual a Caixa Econômica Federal emprestou R$2
bilhões à Petrobrás – dinheiro do Estado, dinheiro público, dinheiro do povo. Há duas operações da Petrobras que a Polícia Federal está apurando, através da
chamada Operação Águas Profundas. E a Operação
Castelo de Areia também aponta suspeita de superfaturamento nas obras da Reﬁnaria Abreu e Lima, em
Pernambuco. O sobrepreço foi detectado em auditoria
do Tribunal de Contas. Não é possível que a gente não
apure isso aqui, no Senado. Há, sim, não a suspeita,
mas a constatação de que treze pessoas foram acusadas de fraudar, por superfaturamento, contratos da
Petrobras. A gente não pode deixar isso passar em
branco. Há, ainda, suspeitas da montagem de esquema
para pagamento de royalties de petróleo a Prefeituras,
apontado tudo isso na chamada Operação Royalty. O
Ministério Público investiga denúncias de fraudes no
pagamento de acordos feitos entre a Agência Nacional
de Petróleo e usineiros, que o Presidente Lula há algum
tempo chamou de “companheiros”. Há, sim, indícios
de irregularidades nos contratos para a construção
das Plataformas P-52 e P-54, e que teriam provocado
prejuízos da ordem de R$332 milhões à Petrobras. Há
suspeitas de irregularidade em contratos da Transpetro
para construção de navios. Há patrocínios suspeitos,
como o de R$350 mil para uma atividade em Sergipe.
E há, também, o uso político da descoberta do Pré-sal,
uma reserva nacional, que não pertence ao Governo,
que não foi descoberta graças apenas a este Governo, mas aos 55 anos que a Petrobras vai comemorar
no dia 4 de agosto.
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Por esses fatos, Senador Mário Couto, eu assinei, sim, a CPI. Porque não vi a Petrobras dando as
explicações devidas ao povo brasileiro. E foi com isso
que mantive essa assinatura. Até que, quinta-feira, em
uma reunião absolutamente normal, nada de escondida ou clandestina, sob a Presidência do Presidente
do Senado, na sala do Presidente do Senado, na presença dos líderes de partidos, foi acertado que a CPI
continuaria com suas assinaturas, mas em vez de ser
lida e instaurada na semana passada, ela seria lida
na semana seguinte, caso a presença do Presidente
da Petrobras aqui não fosse suﬁciente para esclarecer
todos esses pontos e outros que surgissem.
E aí quero dizer que o Presidente Papaléo se referiu a uma fala do Presidente. Não imagino os Senadores assistindo a uma fala do Presidente da Petrobras
calados. Não imagino isso! Imagino um depoimento de
horas e horas e horas, como existe na própria CPI. Só
que poderia se esgotar em um dia, em vez de durar meses. Porque, a durar meses, mesmo que no ﬁm essas
suspeitas não sejam comprovadas, haverá prejuízos
para a Petrobrás; haverá queda nas suas ações; haverá
redução nos investimentos estrangeiros. Eu sei que os
investidores estrangeiros e mesmo os compradores de
ações não agem apenas com base em CPIs; eles têm
seus instrumentos de analise, eles têm suas formas
de saber qual é a saúde da empresa, independente
do que digamos nós os Senadores. Mas, de qualquer
maneira, a campanha pela imprensa levaria algum
risco para a empresa.
Se a empresa não se explicar, que venha o risco.
Não podemos é tolerar que amanhã ela quebre porque
fomos omissos hoje. Mas e se tivermos explicações?
E se todas as perguntas feitas pelos Senadores ao
Presidente forem respondidas convincentemente? E
se algumas ﬁcarem para ser avaliadas, analisadas
enquanto não vem a CPI?
Foi em nome disso que, na quinta-feira à tarde,
eu já viajei para continuar minha campanha pelo Brasil
inteiro, pela Educação – a campanha do Movimento
Educacionista –, indo para a cidade de Ourinhos, antes
passando na cidade de São Paulo, onde tive conversas
com o Secretário de Educação, nosso colega Paulo
Renato, com o Governador Serra, com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, na quinta-feira à noite,
na formatura; e, no outro dia, muito cedo, viajei para
Ourinhos, no interior de São Paulo, onde ﬁzemos uma
bela passeata, com uma parcela importante da cidade
nas ruas, defendendo a Educação já!
Qual não foi a minha surpresa ao ver que todo
aquele trabalho, Senador Roberto Cavalcanti, que não
foi um trabalho do Governo, pois lá estavam o Senador
Heráclito, como 1º Secretário, o Senador José Agripino
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Maia, como lá estavam representantes da Oposição,
claro, lá estava eu que tinha assinado a CPI e que até
aquele momento não pensava em retirar assinatura
nenhuma... Qual não foi a minha surpresa ao saber
que aquele procedimento responsável e sério havia
sido deixado de lado.
Diante disso, apesar de ter ﬁcado a sexta-feira
quase toda desconectado de telefone pelas viagens, por
avião e por terra, de lá mesmo, de Ourinhos, mandei um
documento em que eu dizia que reaﬁrmo a importância
da Petrobras se explicar, reaﬁrmo a minha correção ao
assinar a CPI, reaﬁrmo o compromisso assumido na
quinta-feira, no ﬁm da manhã e por conta da ruptura do
acordo, já que não era possível a idéia que ainda tentei
de suspender a minha assinatura para que ela voltasse
na quarta-feira depois do depoimento do Presidente,
se aquele depoimento não me satisﬁzesse, diante da
impossibilidade desse conceito de suspensão, eu me
vi obrigado a retirar a minha assinatura. Com a mesma
convicção com que assinei também retirei, embora lamentando profundamente porque sei que é um gesto
de grande desgaste, porque a idéia do rompimento de
acordos ninguém sabe, mas o de retirada de assinatura
ﬁca marcado. Sei disso e ﬁz isso. O Governo não me
deve nada por isso. Não houve nem contato durante
todo aquele dia, com pessoas do Governo, porque eu
nem conseguia falar com eles por telefone. Só depois,
quando já estava no hotel e já tinha enviado a minha
nota, é que houve contato com o Presidente do meu
Partido, o Lupi. Não estive com mais ninguém durante
todo o tempo.
Minha surpresa foi, quando hoje de manhã, descobri – só hoje, Senador Roberto Cavalcanti –, que, da
mesma forma como foram retiradas duas assinaturas
da CPI da Petrobras, não a inviabilizando, o Governo
conseguiu retirar dez assinaturas da CPI do apagão
intelectual, inviabilizando essa comissão. Esta, sim, foi
a minha surpresa maior.
Vou falar ainda sobre isso, Senador Mão Santa,
mas passo o aparte ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª está de parabéns por
estar aqui dando, digamos, explicações, relatando
fatos que esta Casa pode conhecer, mas que o grande público desconhece. Porém, eu gostaria de dizer
que não existe nenhuma necessidade de V. Exª dar
explicações em canto nenhum. A tradição, o nome, a
marca Cristovam Buarque é do conhecimento nosso,
é do conhecimento desta Casa, é do conhecimento
de todo o Brasil. Quem seria o Senador da República
que não gostaria de ter o perﬁl, o traçado, a história
democrática, a história de integridade que V. Exª tem?
Há poucos dias, em um jornal de Pernambuco, foi re-
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produzido um artigo sobre V. Exª, em que se dizia “Eu
Assino Embaixo”. V. Exª não pode mensurar o peso do
que é Cristovam Buarque assinando embaixo. Então,
com máxima humildade e máxima admiração por V.
Exª, eu diria: eu assino embaixo de tudo a que V. Exª
está se referindo, que V. Exª está explicando e justiﬁcando hoje nessa tribuna, principalmente pela dose
de equilíbrio. V. Exª tem a competência, o equilíbrio e,
até por formação econômica, a extrema consciência
do que é uma CPI sobre uma empresa que tem ações
na Bolsa, principalmente em Bolsas internacionais.
V. Exª traça um perﬁl, e quão ponderado foi V. Exª na
avaliação desse dano. E, na verdade, existem riscos,
existem danos. Não digo que fazer uma CPI seja um
fato que vá gerar danos irreversíveis. Porém, internacionalmente, sem dúvida, a Petrobras terá danos. E essa
é uma preocupação de qualquer cidadão brasileiro.
Então, a postura de V. Exª, na reunião da quinta-feira
e pós-reunião da quinta-feira, que, lamentavelmente,
não pôde ser concluída... Não foi dada a chance de a
Petrobras vir aqui, antecipadamente, tentar dar uma
explicação que não gerasse a CPI; lamentavelmente,
isso não aconteceu, isso é do processo democrático,
isso é do processo republicano; há que se enfrentar.
Mas parabenizo V. Exª por estar aí nesta tribuna, hoje,
dando uma explicação sobre tudo o que ocorreu e,
principalmente, tendo a hombridade, a competência
e a história política para fazer esse alerta, que foi a
tentativa de quinta-feira, mas que não aconteceu. Parabéns a V. Exª. Mais uma vez digo: V. Exª não precisa
dar justiﬁcativa a ninguém, porque todos no Brasil o
conhecem. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Muito obrigado, Senador. Eu tenho que dar explicações,
sim, porque tudo o que a gente faz aqui tem de ser
explicado. Mas eu tenho uma razão a mais: quero que
venham se explicar aqui os que retiraram a assinatura
da CPI do Apagão intelectual. Quero que venha aqui
Tião Viana, quero que venha aqui Paulo Paim, quero
que venha aqui Augusto Botelho, quero que venham
aqui todos os outros sete que retiraram as suas assinaturas. Eu vim. Em vim dar a minha explicação. Eu disse
por que eu assinei; eu disse por que retirei. Espero que
aqueles que impediram o Brasil de, pela televisão, tomar conhecimento, em um processo de CPI, de quais
as causas do apagão intelectual que vivemos... Somos
um país que queimamos os cérebros: a cada minuto,
seis campos de futebol são queimados na Amazônia
e sessenta cérebros de crianças são queimados por
serem expulsos da escola. Queria que isso fosse transmitido pela televisão; não será. O governo brasileiro do
Presidente Lula não deixou.
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Quero dizer que, apesar disso, vou fazer a CPI. É
claro que será uma CPI escondida, não vai ter televisão para transmiti-la; é claro que vai ser uma CPI que
não vai poder trazer aqui as pessoas para deporem.
Eu vou onde elas estão.
Vou fazer a CPI junto com outros Senadores que
a queiram. Vamos onde estão as pessoas que têm o
que falar. Vamos conseguir explicações pela Internet,
pelo Correio, pelo telegrama, pelo telefone. E, até o ﬁm
do ano, essa CPI, que não é nem paralela, pode até
ser chamada de clandestina, vai apresentar seu relatório mostrando por que o Brasil é um país ameaçado
e como fazer para recuperar a esperança de que este
País tem futuro. E não há futuro sem a educação, sem
a ciência, sem a tecnologia.
Nós vamos fazer essa CPI. O Governo pode retirar até as outras assinaturas que ﬁcaram, até porque
já não adianta nada, mas vamos fazê-la.
E volto a insistir que, apesar de tudo o que este
Governo tem feito contra as propostas que tento apresentar, e não é só esta, Senador, não tem um projeto
meu que chegue a uma Comissão que não tenha um
Senador do PT para pedir vistas, e o Senador Eurípedes deve saber disso. E eles chegam até para mim e
dizem: olhe, eu até simpatizo com este projeto, mas veio
do Palácio do Planalto a ordem para retirá-lo. O último,
Senador Mário Couto, é até um projeto óbvio: obriga os
pais cujos ﬁlhos têm bolsa escola a irem, uma vez por
mês, à escola saber como estão seus ﬁlhos. Este foi
retirado de pauta pela Senadora Fátima Cleide. E não
é porque ela queira; ela me disse que simpatiza com
o projeto profundamente, mas o Planalto pediu para
retirá-lo. Esse e outros e outros e outros e outros.
Apesar disso, essa CPI clandestina, se quiserem
chamá-la assim, não será contra o Governo Lula, até
porque ele não é o culpado pela crise educacional, mas
é o culpado de não ter dado os passos necessários
para sairmos da crise.
E, aqui, falo ainda um pouco em relação ao que
disse o Senador Papaléo. Eu não tive tempo de fazer,
mas comecei. Tudo o que defendo hoje, Senador Roberto Cavalcanti, ou comecei naquele primeiro ano, ou
mandei o projeto de lei para a Casa Civil, projeto de
lei necessário para fazer a revolução que se deseja.
Está lá entulhado na gaveta, atualmente, da Ministra
Dilma.
Vamos, sim, sem transmissão por televisão, sem
poder convocar ninguém, levantar e tentar responder
estas perguntas: qual é o estado real da educação brasileira comparada com outros países e com as necessidades do mundo de hoje? Quais são as consequências
disso para o futuro? E o que fazer para resolver?

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E, no documento, vamos dizer: este é um País
sob ameaça, mas onde ainda há esperança. E vamos
dizer o que fazer.
Eu lamento que, na concorrência pela opinião pública, a CPI da Petrobras vá dominar completamente.
Serão dias e dias e dias na televisão, enquanto vamos
trabalhar dias e dias e dias nos subterrâneos, clandestinamente, porque não vamos ter nenhum espaço
para divulgar aquilo que queríamos que o povo brasileiro soubesse. Mas, de qualquer maneira, vamos dar
nossa contribuição. Não vamos ﬁcar calados, alheios,
nem lamentando, apenas dizendo que existem formas
de fazer com apoio do Senado, tipo CPI, e existem
formas de fazer por meio do trabalho pessoal. Espero
que esse trabalho receba a contribuição, a sugestão
e a participação de outros Senadores.
É uma pena, Senador Mão Santa, que o Governo
tenha rasgado a possibilidade de o Brasil inteiro tomar
conhecimento de por que somos um País paupérrimo
em educação. O Governo impediu isso sexta-feira. E
um Governo que não tem qualquer coordenação aqui
para nada, a não ser para fazer o mal quando é preciso.
O Ministro Múcio, que eu saiba, nunca procurou nada
aqui, mas, na hora de impedir essa CPI, foi ele quem
coordenou. Hoje eu fui cobrar do Senador Gim, depois
tive de pedir desculpas a ele, porque não foi ele quem
fez esse trabalho sujo. Quem fez o trabalho sujo está
lá nas catacumbas do Palácio do Planalto.
E esse documento que nós vamos fazer será levado aos candidatos a presidente, não importando o
Partido. Será levado a cada um dos candidatos para
que aquele que desejar trazer a dimensão, a preocupação e a solução para o problema da educação que
a traga. Os outros que ﬁquem para trás. A história, um
dia, vai cobrar.
Vim me explicar, porque todos têm direito de me
cobrar por que assinei a CPI da Petrobrás – e muitos
me cobraram! Todos têm direito de cobrar por que retirei minha assinatura, e alguns têm cobrado. Muito mais
cobrança por ter assinado do que por ter retirado. Têm
todo o direito de cobrar, e eu de me explicar. Que se
expliquem os outros que não querem que o Brasil saiba
da pobreza, da penúria intelectual do nosso País, que
não querem que o povo saiba como sair dessa situação. São esses que querem esconder o pouco que
este Governo que está aí fez, em quase sete anos,
pela educação de base no Brasil.
Essa, Sr. Presidente, era a minha fala. Precisava
desse tempo, por isso me inscrevi. Agradeço por ter me
dado o tempo da Liderança do meu Partido. Agradeço
ao Senador Mário Couto, porque ﬁcou um pouco mais
demorada a sua fala, mas concluo dizendo: eu ﬁz, eu
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desﬁz, eu tenho a convicção de que ﬁz e desﬁz corretamente e eu farei a CPI do Apagão Intelectual.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Cristovam Buarque, sou médico e médico
busca a etiologia, a origem. Tem um quadro ali no gabinete da presidência sobre o início do Senado.
Eram 42 brasileiros, 22 – Jarbas, desculpe, V. Exª
é da área do Direito – eram da área da Justiça, 22; 10
eram militares, Caxias; 7 eram da igreja, tipo Padre
Feijó; 2 médicos; 2 da agricultura, do campo, proprietários. Não tinha nenhum professor. Agora, graças a
Deus, este Senado da República conta com V. Exª,
que, sem dúvida nenhuma, ao longo dessa história do
Senado, iguala-se a João Calmon, a Pedro Calmon,
a Darcy Ribeiro. Então, V. Exª merece o incentivo e o
aplauso de todo o Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como já tínhamos
anunciado, o Senador Mário Couto. Ele é do PSDB e
representa o grandioso Estado do Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes da minha fala, Senador
Mão Santa, quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder, hoje, ter, na galeria desta Casa,
Vereadores da minha querida terra de Belém do Pará,
Vereadores do meu Estado: os Vereadores Dori Barra
e Helio Vieira, da cidade de Limoeiro do Ajuru, uma
cidade hospitaleira, uma cidade de pessoas educadas,
humildes, mas de pessoas trabalhadoras.
Quero também saudar meus amigos Altino Barras
e José Ferreira, respectivamente Secretário de Cultura e Secretário de Pesca. Por falar em Secretário de
Pesca, na próxima fala, de quarta-feira, voltaremos a
fazer uma denúncia séria com relação à colônia dos
pescadores da cidade de Limoeiro do Ajuru. Mas é
uma enorme alegria, Srs. Vereadores, Srs. Secretários desta terra querida de Limoeiro do Ajuru, no meu
Pará querido.
Vou apenas fazer alguns comentários sobre a
CPI da Petrobras. Hoje vou falar do meu Pará, hoje
vou falar da minha preocupação em função do caos
em que vive o meu Estado. Queria eu ter um Jarbas
Vasconcelos governando o meu Estado, que governou
com tanto brilhantismo Pernambuco. Senador Jarbas,
o meu Estado vive momentos terríveis de angústia,
sofrimento. Vou mostrar números daqui a pouco.
Senador Papaléo, infelizmente, o nobre Professor
Senador Cristovam já se ausentou. Mas calcule V. Exª,
Senador Papaléo: se nós, toda vez que tivéssemos de
fazer uma CPI, fôssemos obrigados a ouvir primeiro
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o diretor do órgão... Isso não tem nenhum cabimento.
Não signiﬁca absolutamente nada o diretor, representando o seu órgão, vir aqui e dizer: “Não, não. Lá no
meu órgão não tem nada. O Tribunal está dizendo que
tem, mas não tem nada, absolutamente nada”. Daí,
arquiva-se a CPI. Aí seria muito engraçado!
Então, Senador, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu
sigo os exemplos de pessoas que têm competência
e que são honestas, como é o caso do Senador Cristovam, mas eu não consigo entender como é que se
coloca uma assinatura em um documento e, depois,
retira-se a assinatura. Eu aprendi com meu pai e com
minha mãe. Eu, quando colocar uma assinatura em um
papel, não retiro. Eu não retiro! Sabe, Senador Papaléo? Essa é uma questão, para mim, de honra. Assinatura minha em um documento, não se retira nunca,
principalmente quando é para o bem do povo.
Nós não estamos aqui contra o Governo. Nós não
estamos aqui querendo acusar ou ofender ou destruir
a popularidade do Lula. O próprio Lula sabe que hoje,
pela quantidade de bolsa-família, etc., etc. – que eu
não estou achando ruim –, ele é um homem popular.
Mas não podemos negar, de forma nenhuma, que este
Governo do Presidente Lula... Pode até não ser ele,
pode até não ser o Lula, eu acredito que não é, mas
esse Governo vai sair com uma marca – e os números mostram isto, ninguém pode negar: na história do
Brasil, foi o Governo mais corrupto.
Na história do Brasil, foi o Governo mais corrupto.
Pode até, repito, não ser o Lula, mas que o Governo
dele é corrupto, é. É só pegar os dados de corrupção,
de escândalos, e comparar com os outros Governos
anteriores. Ganha disparado, Senador Papaléo. Disparado! É o campeão!
Esta Oposição é muito ética, é uma Oposição calma, tranquila, colabora com o Governo. O Presidente
Lula não tem dor de cabeça com essa Oposição. Nenhuma dor de cabeça. Não era como eles, antigamente.
Lembram-se de como eles faziam Oposição? É bem
diferente. A postura moral e ética da nossa Oposição
é bem diferente da deles, muito diferente. Quando se
quer criar uma CPI, é uma grita, é um escândalo. Eles
têm força para tudo.
Fiz uma CPI, quando entrei aqui, do apagão aéreo. Caía avião brincando. Mortes e mortes. Passamos
cinco meses apurando as irregularidades. Encontramos
enormes irregularidades, preocupações em cima de
preocupações. Sabem o que aconteceu? O rolo compressor do Governo passou em cima de cada um de
nós: pegaram a CPI, jogaram-na no lixo e mandaram a
gente dormir. Mas nós mostramos à Nação! A cada dia
que passava, nós mostrávamos à Nação! Está aí: corrigiram os erros. Está aí a população brasileira, agora,
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andando tranquilamente nos aviões. Será que, se nós
não tivéssemos feito aquilo, teriam corrigido?
O Governo não está querendo destruir a Petrobras. A Oposição não está querendo destruir a Petrobras. A Oposição quer tapar a sangria da corrupção
na Petrobras. Nós estamos inventando alguma coisa?
Não, Senador Papaléo. Nós não estamos inventando
absolutamente nada! São dados que comprovam. O
Tribunal de Contas da União, Senador Jarbas Vasconcelos, manda um relatório mensal, anual para esta Casa,
mostrando quais são os órgãos que estão cometendo
irregularidades. E aí nós temos que cruzar os braços!
E a população brasileira vai chamar o Senado de quê?
É por isto que esta Casa vive desmoralizada: porque
não age, porque não faz, porque alguns não deixam
que se mostre ao povo a nossa seriedade! A Polícia
Federal está dizendo que há problema na Petrobras!
A Polícia Federal! O Tribunal de Contas da União está
dizendo que há problema na Petrobras! E nós vamos
cruzar os braços porque o Lula ﬁcou chateado, porque
o Lula ﬁcou zangado, porque o Lula não quer!
Senador Papaléo, faço uma idéia se nós tivéssemos que escutar o Pagot, presidente do Dnit, sobre
o qual estamos abrindo uma CPI. Faço idéia se nós
chamássemos o Pagot. Agora, para abrir uma CPI, tem
que ouvir primeiro o diretor, senão, não pode abrir. Chama o Pagot! Aquele Pagot que enganou o Senado, o
próprio Senado Federal. Este homem embolsou... Não
ﬁca com raiva de mim, não, Pagot, viu? Não ﬁca, não.
Está me ouvindo, tenho certeza. Esse homem, Pagot,
diretor-geral do Dnit – olhem como é corrupto este Governo –, veio aqui para este Senado, se disse assessor
de um Senador e recebeu R$500 mil irregularmente,
nação brasileira! Quinhentos mil reais na cara de todos os Senadores! Eu denunciei, mostrei, vim a esta
tribuna. Levou os R$500 mil; não pegou nada. Ainda
lhe deram um prêmio: diretor-geral do Dnit.
Este é o Brasil de hoje. Este é o Brasil em que a
Oposição quer abrir uma CPI e o Presidente diz que
não. Este é o nosso País de hoje, onde o Senado quer
parar com a corrupção no País e alguns dizem “não”.
Na calada da noite, quatro Senadores retiraram
a assinatura da minha CPI do Dnit! Não querem apurar irregularidades! Isso é dinheiro do povo, dinheiro
cobrado no sabonete, dinheiro cobrado na escova, dinheiro cobrado na carne, no arroz, no feijão. Lá, tem
um numerozinho que se chama imposto. É isso que
você paga. Sai do seu bolso, do seu salário e vai para
esses órgãos aplicarem em seu favor, mas não aplicam, voltando para o bolso deles. É só isso que não
queremos deixar acontecer nesta Nação!
“Ah, porque a Petrobras é a maior empresa do
País, não se pode mexer com a Petrobras.” Por que não
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pode?! Qual a diferença dela para as outras?! Quer
dizer que, na Petrobras, pode roubar?! Digam-me isto,
então: na Petrobras, pode roubar; na Petrobras, pode
fazer campanha política; a Petrobras é intocável; a Petrobras não pode nunca ser ﬁscalizada. Pode roubar!
Senador Papaléo, eu quero lhe dar os parabéns
pelo pronunciamento de hoje à tarde. Não é esse o
meu tema. O meu tema é o meu Estado. Vou passar
para esse tema.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permita-me,
Senador Mário Couto, um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Quero, Senador Mário Couto, reconhecer em V. Exª o grande
representante do Estado do Pará no Senado Federal.
Parabéns a V. Exª, que, todos os dias, está aqui presente, cumprindo rigorosamente sua função de Senador pelo Estado do Pará. E quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento que faz. V. Exª foi muito feliz quando
– eu já havia falado sobre essa questão – se referiu
ao fato de as Lideranças fazerem acordo para esperar
o diretor do órgão que vai ser investigado pela CPI se
pronunciar, ouvir o discurso bonito e, de acordo com
o discurso, fazer ou não uma CPI. E V. Exª deu um
grande exemplo: como é que o Dr. Pagot viria aqui
nos enfrentar ou se esclarecer para nós e aí decidirmos se vamos ou não fazer a CPI do Dnit? CPI esta
por que V. Exª luta há muito tempo, sempre boicotado,
mas que é extremamente necessária para o País. Então, a CPI da Petrobras é extremamente necessária.
O que ocorre com a Petrobras – estão falando muito
em ações – é exatamente isto: ela quer proteger os
acionistas da Petrobras. Proteger os acionistas; evitar
que determinados contratos sejam portadores ou com
incubação de grandes fortunas para determinadas ﬁguras do Partido dos Trabalhadores ou de qualquer
outra instituição que venha a favorecer, no ano que
vem, ﬁnanceiramente, as campanhas do PT. Então,
é uma necessidade, assim como é uma necessidade
absoluta a CPI do Dnit. Portanto, Senador Mário Couto, aproveito a oportunidade para dizer – falei ainda há
pouco, no aparte do Senador Cristovam Buarque – que
o Governo, sim, devia, pela forma descortez com que
exonerou o Senador Cristovam Buarque do Ministério da Educação e deve também por não ter apoiado
o nome do Senador Cristovam Buarque para Unesco,
preterindo o nome desse homem que aqui todos nós
conhecemos, abrindo mão para – não sei se é – um
turco, um egípcio, sei lá, chamado Farouk Hosny. Então,
isto sim nos envergonha: a politicagem do Sr. Presidente
da República, negando a um brasileiro um direito que
era líquido e certo nosso, deixando, por questões que
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só ele sabe informar, essa vaga – não quero estar enganado, mas, se estiver, me corrija – para um egípcio
ocupar no lugar de uma pessoa competente como o
Senador. Então, parabéns a V. Exª. Honra muito esta
Casa a sua presença, principalmente pelas ações que
executa aqui dentro. Parabéns ao Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado,
Senador. Para mim, é uma honra poder ouvir aparte
de V. Exª.
Eu queria agora falar ao meu povo, ao meu querido Estado do Pará. O momento é dramático no meu
Estado. Leio todos os dias os jornais do meu Estado
e vejo a angústia em que vive aquele povo. A violência
tomou conta do meu Estado. A violência tomou conta
do interior do meu Estado.
Nós acreditamos na Governadora, principalmente
porque a Governadora pertence ao PT. Por que digo
“principalmente”? Porque o Presidente da República
é do PT. Nos seus comícios, meu querido Senador
Mão Santa – V. Exª passa pelo mesmo problema no
Piauí –, nós pensávamos que, por ser a Governadora
do PT e o Presidente do PT, o Pará ia crescer; que o
Presidente poderia dar a mão à nossa Governadora.
Não é o que se vê, Senador Papaléo. Não é o que se
vê, Senador Mão Santa. O que se vê são os bandidos
tomarem conta da nossa cidade, do nosso interior.
Na área da saúde... Vou pedir à TV Senado que
mostre. Sempre gosto de mostrar à nação brasileira e
ao meu Estado aquilo que os jornais do meu Estado
estão comentando. São todos os jornais, não é só um
jornal. São todos os jornais que dão as dramáticas
notícias do meu Estado.
Eu amo o meu Estado, eu gosto do meu Estado,
tenho profundo amor pelo meu Estado. Eu nasci na
Ilha do Marajó, me criei na Ilha do Marajó, aprendi a
ter raízes no Estado do Pará, aprendi a amar o meu
Estado e não consigo ver o sofrimento daquele povo.
Morrem hoje, no Estado do Pará, assassinados a bala
– não canso de repetir nesta tribuna –, brasileiros e
brasileiras, três paraenses por dia; morre um paraense,
uma paraense de oito em oito horas na grande Belém.
Só na grande Belém!
E quando a gente vai para a saúde, olha aqui,
TV Senado, o que diz o jornal Diário do Pará. Meus
senhores, minhas senhoras, Senadores e Senadoras, há pouco tempo, 205 crianças morreram, bebês,
no hospital Santa Casa. No ﬁnal de semana, Brasil,
13 crianças morreram no hospital. Treze! Em 45 dias,
mais de 200 pessoas, Mão Santa, morreram no hospital Santa Casa. Agora, esse jornal diz o seguinte:
“Criança morre na pia do pronto-socorro”.
Senhores e senhoras, olhem a situação do meu
Estado. Olhem a irresponsabilidade das autoridades
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do meu Estado, aquelas mesmas autoridades que
disseram, em palanque, que a segurança ia melhorar,
que a saúde ia melhorar, que a educação ia melhorar.
Mentiram!
É por isso que digo, Mão Santa, sempre aqui,
meu nobre, um dos mais competentes Senadores da
República, Jarbas Vasconcelos, um dos exemplos de
administradores em Pernambuco, um grande Governador de Pernambuco, é por isso que eu digo: nós temos de achar uma maneira de pegar esses políticos
que mentem em campanha e pô-los na cadeia! Aquele
político que sobe em palanque descaradamente, engana a população, mente para a população, depois faz
a população sofrer, devia ir para a cadeia, sem água
e sem comida. Sem água e sem comida!
A nossa Governadora que me perdoe. Perdoeme, Ana Júlia Carepa. V. Exª foi ao palanque. Nada
contra V. Exª, mas V. Exª foi ao palanque, prometeu,
disse que ia acabar com a violência no Pará, disse
que a saúde ia melhorar, que a educação ia melhorar.
Perdoe-me. Os paraenses estão morrendo nas ruas;
a crianças, morrendo no meu Estado. Quem vai pagar
por mais de 200 mortes de bebês? Não há dor pior!
Não existe dor pior para uma mãe e para um pai do
que perder um ﬁlho bebê. Não existe! Quem vai pagar por isso, Governadora? Quem vai pagar por isso,
Governadora?!
É triste! O Governo anterior construiu hospitais
de referência na cidade de Marabá, na cidade de Tucuruí, na cidade de Santarém, na cidade de Breves,
para melhorar a saúde. Seis hospitais. A Governadora
veio e não conseguiu fazer funcionar nenhum hospital.
Incapacidade plena: nenhum. O de Santarém funcionou porque bati todas as tardes aqui, mas longe de
atender à população ainda. Longe!
É triste a situação. O melhor hospital – vou descer,
Presidente – o hospital de referência para câncer, um
dos melhores do Brasil, quiçá do mundo, no tratamento
de câncer, olhe como está – chamado Ophir Loyola. Ô
Governadora, olhe como está: “Hospital Ophir Loyola
à beira do colapso”.
Mostra, TV Senado. Mostra para o Pará e mostra
para o Brasil. Um dos hospitais de referência, um dos
melhores do Brasil, talvez do mundo, em tratamento
de câncer.
O desta semana, jornal de ontem: “Desespero na
ﬁla do câncer”. É este hospital que não funciona mais.
E os cancerosos a sofrer por causa da incompetência.
Fruto da incompetência!
Governadora Ana Júlia... Ouçam, meus prezados
Vereadores de Limoeiro, o quanto já dissemos, aqui
nesta tribuna, à Srª Governadora do meu Estado.
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Governadora, não temos nenhum problema. Nós
somos daqueles que, acabou a campanha política, temos de nos dar as mãos em favor de um povo. A senhora não entende isso, Governadora? Já pedi para
V. Exª ter humildade. A arrogância de V. Exª maltrata
o povo, Governadora, conceba isso. Se para nós, unidos, já é difícil, quanto mais desunidos, pelo Pará. Aí,
ﬁca muito mais difícil, Governadora.
Não sei por que o Lula não prestigia V. Exª. Não
sei por que o Lula transfere... Estou, aqui, com os dados da transferência de dinheiro para a saúde. Estou,
aqui, com os dados: Roraima, Acre e Tocantins receberam muito mais dinheiro para a saúde do que o Pará,
Governadora. Será que o Lula não está gostando da
senhora mais? Será que o Lula chegou à conclusão
de que não tem mais como fazer para a senhora fazer um bom Governo, ou será, Governadora, que a
humildade não lhe pertence mesmo? Ou será que a
senhora é assim mesmo, rancorosa, raivosa? Mas isso
não faz mal a mim, Governadora, faz mal ao povo, que
se prejudica, que está aí morrendo nos hospitais, que
está sendo tombado, baleado, massacrado, pisoteado
pelos bandidos. Tomaram conta do Estado do Pará,
Governadora, os bandidos!
Vou descer. Vou descer contando um episódio. Fui
ao interior há um mês – vou descer contando esse episódio – e cheguei a uma cidade, meu caro Mão Santa.
Os Srs. Vereadores vieram a mim e disseram assim:
“Até que horas V. Exª vai ﬁcar aqui?”. Eu falei: “Vou passar o dia todo.” Perguntei por que a preocupação dos
Vereadores, dos políticos. Eles me contaram: “Talvez
V. Exª possa assistir, também, ao que nós assistimos
há pouco tempo aqui. Os bandidos entraram em nossa cidade, e isso ﬁzeram em cinco cidades do interior
do Pará. Os bandidos entraram em nossa cidade, desarmaram a PM, desarmaram a Polícia Civil, tomaram
conta da nossa cidade, deitaram e rolaram, mataram,
roubaram, destruíram, ﬁzeram o que quiseram!
Estão tomando conta das cidades do meu querido Estado, Estado ordeiro, de pessoas trabalhadoras,
Estado produtor, o sexto Estado produtor do Brasil,
Estado de Nossa Senhora de Nazaré, a santa milagrosa dos paraenses, que coloca na rua dois milhões
de pessoas. E o seu povo, hoje, é massacrado, abandonado, quer na saúde, quer na educação, quer na
segurança, quer nas estradas.
Virgem de Nazaré, olhe pelos paraenses!
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com os nossos cumprimentos.
Após esse contundente pronunciamento de Mário Couto, denunciando as mazelas administrativas do
Partido dos Trabalhadores no seu Estado, ouviremos,
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por cessão minha, que estava inscrito em terceiro, o
Senador Jarbas Vasconcelos, que é do PMDB.
Jarbas Vasconcelos está até novo em política. O
Roberto Carlos está fazendo 50 anos de carreira artística. E S. Exª entrou em 1970, com o primeiro mandato; então, está com 39 anos de serviços à Pátria e,
muito cedo, engrandeceu o PMDB, tendo sido um dos
peemedebistas autênticos aqui.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Governo precisa respeitar o papel da Oposição. O
Governo ganha a eleição para governar; a Oposição
perde a eleição e seu papel é o de ﬁscalizar o Governo. Se o Governo não cumpriu as suas obrigações de
administrar com correção e, sobretudo, honestidade, a
Oposição tem a obrigação de exercer esse papel ﬁscalizador. Sem medo de cara feia ou de ameaças.
O Presidente da República agora ameaça a Oposição dentro e fora do País, chamando-a de impatriótica, de irresponsável. O Ministro do Planejamento vai
no mesmo caminho, Paulo Bernardo diz que CPI é ato
irresponsável da Oposição.
O Poder Legislativo, Sr. Presidente, é tão soberano quanto o Poder Executivo. A Oposição não vai
compactuar com irregularidades. Este Governo é farto
em irregularidades, e V. Exª é um dos que aqui sempre têm denunciado isso. Desde os sanguessugas, os
aloprados, passando pelo mensalão, a Oposição sempre fez questão de apurar essas denúncias e tentar
enquadrar o Governo.
Quem é o Presidente da República? Quem é o
Presidente Lula para acusar a Oposição de ser irresponsável e impatriótica?
Foi sob o comando de Lula, Sr. Presidente, que o
PT votou contra a Constituição de 1988, que completou
vinte anos, com festas, muitos eventos com participação
popular em todo o País, sobretudo aqui, nesta Casa,
no Senado da República comemoramos os vinte anos
da chamada Constituição Cidadã. O PT, sob o comando de Lula, votou contra a Constituição. Votou contra
também a Lei de Responsabilidade Fiscal e quase a
derrota recorrendo ao Judiciário. Votou contra o Proer,
aquele programa feito para livrar os bancos do estado
pré-falimentar em que se encontravam e que permite
hoje que o Presidente da República possa exercer a
política econômica de forma tranqüila. Votou contra
o Plano Real, que foi discutido, votado, aprovado e
adotado; embora, sob o comando de Lula, o PT fosse
contra. Talvez fosse melhor governar aquela espiral
inﬂacionária de quase duas décadas atrás.
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Foi sob o comando de Lula que o PT defendeu
dezenas de CPIs contra os Governos que passaram
pela Presidência da República da década de 1980
até hoje. É querer fazer este Congresso de bobo, de
tolo, ﬁcar posando de dono da verdade(porque tem
uma popularidade assegurada junto aos atendidos
pelos programas assistencialistas que ele comanda)
e querer atribuir à Oposição o papel que ele exerceu
lá atrás, de irresponsabilidade, de não ser patriota e
de querer votar contra tudo e contra todos aqui no
Congresso Nacional. Este mesmo Congresso Nacional em que o Sr. Lula disse, há algum tempo, havia
trezentos picaretas!
No passado recente, o PT e Lula exerceram o
papel de opositor de forma radical, irresponsável e intolerante. Basta consultar a mídia para ver a intolerância
do PT, sob o comando de Lula, contra atos administrativos de Governos anteriores, como, por exemplo, de
FHC e de Itamar Franco. Não podem, Sr. Presidente,
dar aula de correção a ninguém. Lula não pode dar
aula de correção, de ética, de bom exemplo a quem
quer que seja, porque ele teve no Congresso Nacional
comportamento irresponsável e leviano.
O presidente não pode agora vir acusar a Oposição de ter proposto uma CPI contra a Petrobrás (que
está sendo acusada de prática de corrupção, de malversação do dinheiro público), tentar acusar a Oposição de ser irresponsável, de querer desestabilizar
a economia e prejudicar os negócios. É uma falácia
aﬁrmar, Sr. Presidente, que a CPI da Petrobrás vai
prejudicar a economia brasileira. Faz dezessete anos
que o País tirou um Presidente da República do cargo
e não aconteceu nada no Brasil. A economia nacional
continuou a mesma.
O Governo Lula implantou, na Petrobrás, um
aparelhamento partidário e ideológico, igual ao que o
coronel Hugo Chavez implantou lá na Venezuela com
relação à PDVSA, a petrolífera Venezuelana. Só que
aqui a mídia é diferente, aqui há imprensa livre e independente, existe um Congresso aberto que funciona,
uma Câmara dos Deputados e um Senado da República
que não vão deixar o Presidente conquistar o terceiro
mandato, nem querer transformar uma empresa do
povo, como é a Petrobrás, em uma PDVSA do coronel
Hugo Chavez. Este Governo implantou, na Petrobrás,
um aparelhamento partidário e ideológico nunca visto
no cenário político brasileiro. Essa manipulação é que
está prejudicando a empresa e seus acionistas, o povo
brasileiro, que é o dono da Petrobrás.
Quando, por iniciativa do PSDB, foi proposta a
CPI da Petrobrás, foi em defesa da empresa, para defender o acionista, a história, a tradição, a grandeza da
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Petrobrás, e não deixá-la sob o comando irresponsável de Lula e do PT.
Nos últimos meses, a Petrobrás tem sido exposta a uma avalanche de denúncias de irregularidades,
Sr. Presidente. Vou relatar apenas cinco episódios
que mostram a danosa gestão do Governo Lula na
Petrobrás. Essa história de que a CPI não tem foco
não é verdade, tem foco. Tem foco e um foco objetivo,
um foco bem direcionado, para que a Oposição possa investigar:
1º) A necessidade de um empréstimo emergencial de R$2 bilhões da Caixa Econômica Federal, que
se tornou necessário diante do aumento dos gastos
operacionais da empresa;
2º) o superfaturamento das obras em diversos
empreendimentos da Petrobrás apontados pelo Tribunal de Contas da União;
Não é o PMDB, o PSDB e o DEM que estão dizendo que há obras irregulares, mas o TCU. É o Tribunal
de Contas da União que está dizendo que, inclusive
em meu Estado, Pernambuco, há uma obra superfaturada, na reﬁnaria Abreu e Lima. Esse problema inclusive prejudicou o andamento das obras. A falta de
cuidado na gestão ameaça um projeto pelo qual os
pernambucanos passaram décadas lutando;
3º) as manobras da Petrobrás para evitar o recolhimento de R$4 bilhões em impostos, manobra que
inclusive foi questionada e apontada como irregular
pela própria Receita Federal, um órgão do Governo.
Uma estatal enganando a Receita Federal;
IV– O pagamento irregular de royalties a Municípios por parte da Petrobrás, numa investigação realizada pela Polícia Federal;
É a Polícia Federal que está no encalço da Petrobrás, e a Oposição chega agora para tornar as coisas
mais claras, através de uma CPI. Nós não estamos
inventando, criando nada. É só consultar a mídia e ver
que a Polícia Federal está investigando a Petrobrás.
V – O uso político da Petrobrás, por meio de uma
ONG ligada ao PT, para ﬁnanciar festas de São João
em Municípios da Bahia.
O Presidente da Petrobrás é um exemplo de
como o poder sobe à cabeça das pessoas. O Sr. Sérgio Gabrielli trata aquela empresa brasileira, grande
estatal brasileira, como se fosse uma empresa do PT,
do Governo Lula. Dentro do Governo existe até uma
disputa para saber quem é mais prepotente e arrogante: o Gabrielli ou a Ministra Dilma.
Senador Mão Santa, quem é o Presidente Lula
para falar de patriotismo quando faz a Petrobrás ser
humilhada pelos governantes da Bolívia, da Venezuela
e do Equador? Tudo isso sob o comando do coronel
Chávez. Em todos esses países, o Brasil está sendo
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tratado como inimigo e o Governo Federal faz vistas
grossas a esses abusos.
O Presidente da República aﬁrma que a CPI é
eleitoreira. Nós estamos no dia 18 de maio de 2009.
Quem foi que montou um palanque eleitoral em janeiro,
apelidado de PAC, e lançou a candidatura da Ministra
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da
República? O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.
A Oposição ainda não lançou ninguém. O PSDB
tem dois candidatos, que estão governando seus Estados, sem estar em palanque eleitoral. Quando o
Presidente da República diz no exterior que a CPI é
eleitoreira, é muita desfaçatez, Sr. Presidente. É muita
desfaçatez! Um Presidente da República que arma um
palanque e coloca a sua Ministra como candidata vir
com essa história, essa conversa ﬁada para cima da
gente, para cima da opinião pública brasileira, de que
a CPI é eleitoreira?! Eleitoreiros são os expedientes
usados pelo Presidente da República, que monta um
palanque do PAC que já percorreu este País inteiro
fazendo publicidade e propaganda eleitoral. O Presidente da República aﬁrma – volto a aﬁrmar – que a
CPI é eleitoreira. De agenda eleitoreira, Presidente
Mão Santa, quem entende é o Presidente Lula, que
transforma todo evento do Governo num palanque para
a Ministra Dilma Rousseff.
Apesar de montar palanques do PAC por todo o
País, o Governo continua tão ineﬁciente que, de 123
obras – O Globo publica sábado passado – avaliadas
pela própria Controladoria-Geral da União, 84, Presidente Mão Santa, não saíram do papel.
É a CGU que explicita para a opinião pública que
84 obras não saíram do papel.
O que vem prejudicando o Programa de Aceleração do Crescimento é a ansiedade eleitoral. Na tentativa de fazer em dois anos o que não fez em seis, o
Governo está trocando os pés pelas mãos. Essa ansiedade foi tornada explícita em janeiro passado, quando
o Presidente Lula anunciou que a candidata do PT à
Presidência seria a Ministra Dilma.
Que o Governo não imagine que a opinião pública
esqueceu os escândalos do mensalão, dos sanguessugas, dos aloprados de São Paulo. A opinião pública
não esqueceu esses episódios, Sr. Presidente Mão
Santa. O que se espera é que a Justiça cumpra seu
papel e puna aqueles que usam os recursos do Governo Federal para cometer irregularidades e tentar
se manter no poder a ferro e fogo.
A Petrobrás não é do PT, do Gabrielli, da Ministra
Dilma ou do Presidente Lula. A Petrobrás é do povo
brasileiro. Essa CPI, que foi apresentada e formalizada
sexta-feira próxima passada, tem o objetivo de impedir
que este Governo comprometa o futuro da empresa,
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para assegurar que a Petrobrás seja administrada sem
interferências partidárias e ideológicas. É isso que a
Oposição quer, Sr. Presidente, quando, com 32 assinaturas, formalizou o pedido para que a Petrobrás fosse
investigada através de uma CPI, expediente absolutamente normal. O PT, sob o comando de Lula, usou
e abusou destes expedientes, propondo CPI’s de propostas de CPI, a toda hora e a todo instante, contra
os Governos que o antecederam.
Não é hora, Sr. Presidente, de querer fazer a opinião pública de idiota, de boba, de tola, de começar
a dizer lorotas aqui e lá fora. O Presidente tem se especializado em dizer lorotas. Chamar a Oposição de
irresponsável, de leviana, de impatriótica, secundado
agora pelo seu Ministro do Planejamento é querer realmente se expor ao ridículo. Este País passa por um
momento medíocre, dirigido por um governo medíocre,
com expedientes tão medíocres, que a Oposição tem
que realmente agilizar o mais breve possível a instalação dessa CPI da Petrobrás e apurar malversação
do dinheiro público, dinheiro para São João; apurar a
questão de royalties; saber por que a Caixa Econômica emprestou somente para a Petrobrás, ao invés de
atender aos demais agentes econômicos em momento
de restrição ao crédito por parte dos bancos privados.
Tudo isso precisamos fazer.
Imagino que o Presidente Lula não deve ter passado um ﬁm de semana tranquilo, pelas trapalhadas,
pelas bobagens que fez com relação à caderneta de
poupança. Coisa simples de resolver, porque, pois se
o seu desejo é que os juros caiam, é lógico que tem
que mexer na poupança. A poupança não pode ﬁcar
intocável porque queremos a queda de juros – juros
que caíram no mundo inteiro e que não caem aqui no
Brasil. Mas ele faz uma trapalhada tão grande que, no
fundo, ﬁca a classe média, sempre a classe média,
pagando o preço da irresponsabilidade e da incompetência do Governo.
Quero agradecer a V. Exª, Sr. Presidente, e dizer
que acho que é hora não só da Oposição, mas de pessoas aqui nesta Casa levantarem sua voz, seu protesto,
para que a gente não marche para uma coisa parecida
com a Bolívia, com a Venezuela, com o Equador, de
dar um basta a essa passividade da sociedade com
relação ao comportamento leviano – e irresponsável
do Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O povo brasileiro tem que agradecer ao Senador
Jarbas. O Senador Jarbas entrou em 1970; em 1974,
Cristovam Buarque, o Senador Jarbas Vasconcelos
era um dos 17 que enfrentaram o poder ditatorial. Da
cabeça desses 17, dos quais o Jarbas fazia parte, do
PMDB autêntico, surgiu a idéia do anticandidato. Não
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foi de Ulysses Guimarães. Eles chegaram a convidar
Sobral Pinto, mas Ulysses, vendo que a ideia era boa,
tomou para si a bandeira, e Sobral Pinto foi o vice do
anticandidato contra a ditadura.
Então, Jarbas Vasconcelos não iria se atemorizar,
agora, com ameaças do partido que está no Governo.
Essa é uma ﬁrmeza de caráter dele, que vem desde
quando foi um dos idealizadores da anticandidatura
de Ulysses Guimarães.
Convidamos para usar da palavra o Senador
Roberto Cavalcanti. Ele é do Estado da Paraíba, esse
grandioso Estado que tem na bandeira o “Nego” – nego
a corrupção, nego a ditadura, nego a violência. Roberto
Cavalcanti representa aqui o PRB, o partido do VicePresidente da República, uma ﬁgura extraordinária,
que se imola pela administração do Brasil.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mês
passado, ocorreu em Montes Claros, Minas Gerais,
o 10º Fórum dos Governadores do Nordeste e a 5ª
Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, quinta
reunião desde sua refundação, naturalmente, dado que
a Superintendência, cujo aniversário foi justamente um
dos temas dos dois encontros, tem uma longa história
já de cinco décadas, cinquenta anos.
Naquela ocasião, Sr. Presidente, o Governador
José Maranhão, da Paraíba, avançou a proposta de que
fossem reabertas as discussões em torno da ferrovia
Transnordestina, em particular sobre possíveis expansões dessa via, por meio de ramais. Nosso Governador
defendeu, com muita propriedade, a viabilidade, em
especial, de um ramal que ligasse a Paraíba à ferrovia.
Aﬁnal, como disse o Governador José Maranhão no
encontro, para ser realmente transnordestina, a estrada de ferro teria de atender a todos ou, pelo menos, a
maior parte dos Estados nordestinos.
A Transnordestina, Srªs e Srs. Senadores, como
devem saber, ligará o Porto de Suape, no Recife, ao
Porto de Pecém, no Ceará, cortando todo o Estado
de Pernambuco, chegando até o Município de Eliseu
Martins, no Piauí. Impossível exagerar seu potencial
de impacto na região. Ao abrir um corredor de exportações, facilitando o acesso ao sistema hidroviário
do São Francisco e ligando dois dos principais portos nordestinos – lembrando que Suape deve ganhar
um terminal exclusivo para grãos –, essa obra tem a
possibilidade de favorecer uma revolução na fronteira
agrícola do Nordeste brasileiro, impulsionando o movimento já expressivo de expansão agrícola que se
observa em alguns lugares, como no sul do Piauí, Sr.
Presidente, Senador Mão Santa. Além disso, servirá
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como mais uma via de escoamento para o crescente
agronegócio do Centro-Oeste.
Esse corredor, Sr. Presidente, espera-se que
eleve consideravelmente a capacidade de escoamento da produção, ao mesmo tempo em que poderá reduzir signiﬁcativamente os custos do fretamento. Mas
os benefícios da ferrovia não se limitam à logística do
transporte. Certamente terá um impacto enorme na
produção de biodiesel, por exemplo. A Transnordestina, quando estiver plenamente operacional, terá o
potencial de consumir, anualmente, 150 milhões de
litros desse combustível, incentivando a produção de
biodiesel por produtores locais, estimulando, assim,
uma alternativa econômica signiﬁcativa para as famílias
do sertão. Com o incentivo correto, e favorecidos pelo
dinamismo proporcionado pela nova ferrovia, novos
polos e arranjos produtivos locais podem ser criados
e estimulados.
Além disso, a ferrovia deve transportar também
passageiros. Estão previstas 36 estações para o atendimento de passageiros, o que, inevitavelmente, terá
um impacto positivo nas cidades, revitalizando e estimulando a vida urbana.
Por tudo isso, Sr. Presidente, quero aqui me associar à sugestão apresentada pelo Governador José
Maranhão, de que não deixemos de lado as discussões sobre a integração da ferrovia com ramais ferroviários já existentes ou sua extensão para outras
áreas do Nordeste.
Para a Paraíba, em particular, seria extremamente
benéﬁco um investimento intensivo nas ferrovias existentes, que se encontram, em geral, em estado precário.
Já existe a proposta de interligar a Paraíba a Mossoró,
no Rio Grande do Norte, por meio da interligação da EF
410 com a EF 415, assim como conectar meu Estado
com Arrojado, no Ceará, já no traçado projetado para
a Transnordestina, ligando a EF 225 com as EFs 101
e 116, aumentando a penetração da ferrovia na região.
A revitalização e a modernização do ramal existente
entre Cabedelo, no litoral, e Cajazeiras, próximo à divisa com o Ceará, permitiria, com relativa simplicidade,
a ampliação da rede Transnordestina, incorporando a
Paraíba e multiplicando os benefícios da ferrovia.
Além disso, deveríamos retomar o projeto de fazer
uma interligação ferroviária entre o Porto de Cabedelo, na Grande João Pessoa, e Suape, potencializando,
desse modo, o papel que o porto pernambucano vai
passar a desempenhar com a construção da ferrovia,
ao mesmo tempo em que se valoriza o terminal portuário paraibano.
O Presidente Lula, que conhece mais do que
ninguém a realidade e as necessidades do povo nordestino, sabe bem a importância que pode ter a cons-
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trução da Transnordestina para nossos conterrâneos
– e já se manifestou, em diversas ocasiões, no sentido
de reconhecer e conﬁrmar essa importância. Também
se comprometeu com a expansão da ferrovia para outros Estados da região, interligando a Paraíba, o Rio
Grande do Norte e a Bahia, de modo a que tenhamos
efetivamente uma via integrando todas as regiões nordestinas e todo o Nordeste ao restante do País, oferecendo aos nossos produtores um corredor eﬁcaz e
moderno para o escoamento de sua produção e, para
todos os nordestinos, uma via por onde o bem-estar
e o desenvolvimento econômico possam rapidamente
se espalhar por toda a região.
Tenho certeza de que a Transnordestina está
bem próxima do coração do Presidente, e que ele não
esquecerá a nossa Paraíba nos futuros desdobramentos desse projeto, que é um dos mais relevantes projetos de integração atualmente em desenvolvimento
no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após pronunciamento do Senador Roberto Cavalcanti,
enaltecendo ações do Governo Federal no seu Estado
da Paraíba, beneﬁciando principalmente o setor de
transportes, convidamos para usar da palavra o orador
inscrito Magno Malta, que é do Espírito Santo e do PR.
Magno Malta agiganta-se nesta Casa e no Brasil, por
ter idealizado a CPI da Pedoﬁlia. Só isso justiﬁcaria o
funcionamento do Senado da República. Ele mostra ao
País e ao mundo essa vergonha, que é, sem dúvida,
uma nódoa da civilização deste século.
Acreditamos na eﬁciência de Magno Malta porque, quando eu governava o Piauí, o Nordeste e o
Norte viviam, acho que o Brasil todo, temeroso ao
crime organizado. No meu Estado havia, e era cheﬁado por um coronel. Quer dizer, para chegar a coronel,
ele já comandava há muito tempo, já existia há muito
tempo. E Magno Malta, com sua coragem e ousadia,
muito novo, foi Presidente da CPI no combate ao crime organizado. E ele erradicou isso. Lá no Piauí, ainda
hoje, está preso. Nós contamos com a colaboração de
Magno e de um procurador, um promotor, Afonso Gil.
Fiz a prisão administrativa do Coronel...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Correia Lima.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– ... Correia Lima, que perduraria por 30 dias, mas o
Promotor Afonso Gil teve a coragem de continuar o
processo, e ele perdeu a farda e está preso. E acabou
o crime organizado.
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Então, temos a convicção de que V. Exª vai ter
o mesmo êxito, embora a complexidade seja enorme
de combater a pedoﬁlia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Brasil que vê, as pessoas que estão ouvindo a Rádio Senado ou que estão
vendo a TV Senado, as pessoas que estão conosco
na galeria quero saudar.
Sr. Presidente, hoje é dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Lembro-me perfeitamente de
quando fui recolher assinaturas para essa CPI. Parecia
alguma coisa velha, mas tão nova e tão velha, que as
pessoas não podiam perceber sua dimensão. Quando
se falava em pedoﬁlia, diziam: isso acontece de vez
em quando; é só o caso de um padrasto desempregado, bêbado, que abusou da enteada, ou de um pai
desavisado, sem cultura.
Sr. Presidente, diversas vezes, desta tribuna, já
disse que, quando Presidente da CPI do Narcotráﬁco,
denunciei a pedoﬁlia, o abuso de crianças. Na imposição do medo do fuzil, na força da bala, narcotraﬁcantes tomavam crianças das suas famílias, e pais vagabundos, familiares safados entregavam os ﬁlhos para
abuso, para poderem receber benefício.
Quando fui colher assinaturas, tive uma grande
diﬁculdade, mas já havia comigo a posse de um grande material, que pude mostrar aos Srs. Senadores, e a
CPI se instalou, há quase um ano e três meses.
Sr. Presidente, nós ostentamos... Aliás, estamos
no pódio da vergonha, porque o Brasil está entre os
três maiores abusadores do mundo, e, em crime de
Internet, Sr. Presidente, somos o primeiro do mundo.
O Brasil é o maior consumidor de abuso, de pedoﬁlia
na Internet. E pedoﬁlia não se compra com promissória, nem com dinheiro, na Internet, mas com cartão
de crédito.
Sr. Presidente, o grande drama do Brasil, sobre
a impunidade de abuso de criança, era a falta de uma
legislação que combatesse o crime cibernético, o crime organizado, crimes individuais, crimes que ocorrem
entre quatro paredes.
Há alguns 18 de maio, o crime Araceli, que se deu
no Espírito Santo... Aliás, o nome da lei é por conta do
crime que houve no Espírito Santo, e aprouve Deus
que a CPI da Pedoﬁlia fosse apresentada e presidida por um Senador do Espírito Santo. Hoje não é um
dia de glória, porque bom seria que não tivéssemos
esse dia; bom seria que não tivéssemos o dia do enfrentamento, por não haver abuso de criança. Não é
um dia de glória, não é um dia para festejarmos, mas
é um dia para entendermos que já é melhor do que
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o ano passado, porque essa CPI, com apenas cinco
meses, combateu... Aliás, enfrentamos a gigante da
Internet, a Google, quando quebrei, Sr. Presidente,
o sigilo do Orkut. Naquela primeira quebra, abri, nós
abrimos, a assessoria da CPI, o Ministério Público, a
Polícia Federal.
Aliás, a Polícia Federal – estou lá, desde nove
horas da manhã –, desde as seis horas, começou a
chamada Operação Turko no Brasil. E, lá reunidos
estão – eu vim aqui, para me pronunciar, porque não
poderia deixar de fazê-lo – a Polícia Federal, o Dr. Sobral, o Dr. Elmer, o Dr. Adauto, o Dr. Stênio. São Delegados da Polícia Federal, delegados de combate a
crimes cibernéticos. Lá está o Dr. Thiago, da SaferNet,
essa ONG tão importante para o Brasil, tão importante
para a sociedade, representante da sociedade civil,
que tem prestado um serviço grandioso ao Brasil e à
CPI, então, nesse último um ano e dois meses. A SaferNet tinha um dossiê, juntamente com o Ministério
Público Federal. Cumprimento também o Dr. Suiama,
que está lá, esse obstinado Procurador Federal de
São Paulo, que enfrentou a grande luta, durante três
anos, com a Google.
E, Sr. Presidente, naquela ocasião, após a quebra
do sigilo, quebramos 3.264 álbuns fechados e encontramos a lama da humanidade; a própria degradação da
sociedade brasileira estava ali, Sr. Presidente. Para nossa tristeza, abuso de criança de 20 dias no berço; para
nossa tristeza, abuso de criança de um ano de idade
por pai e mãe; abuso de criança por pediatras; abuso
de criança por padres, por pastores, por empresários,
por líderes, ricos e pobres, doutores, analfabetos, gente
de coluna social, abusadores de criança que moram
em condomínios, em coberturas e que moram em favelas, gente de dente de porcelana, gente desdentada,
gente analfabeta, gente culta, a saber esse Dr. Jacob
aí, esse desgraçado do Banco Central, que está com
mandado de prisão, fugido, e que fez ao Banco Central um pedido de dispensa até 2010. Soubemos agora
que está em Portugal, e é preciso que a Interpol traga
esse desgraçado, para pagar os crimes que cometeu
com as crianças de berço aqui no Brasil.
Sr. Presidente, mas hoje é um dia diferente, porque hoje, dia 18, às 6 horas da manhã, começou a
operação Turko – uma operação da CPI da Pedoﬁlia
com o Polícia Federal e o Ministério Público. Diversos
alvos já foram presos no Brasil, hoje. Essa operação
acontece em 21 Estados, com 400 Policiais Federais
envolvidos e, Sr. Presidente, com 92 mandados.
Esses dados são antigos. São dados da briga
de três, quatro anos atrás, e vejam que esses alvos
ainda estão lá. É compulsivo o pedóﬁlo. Alguns alvos
se desﬁzeram, deram pau no computador, sumiram
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com o computador. Alguns alvos operaram com wireless da região, do condomínio, e só a perícia vai dizer
quem é o pedóﬁlo. Em algumas casas, encontraram
dez pessoas que usam o mesmo computador. Quem
é o pedóﬁlo? Não é ninguém, mas a perícia se dará
e, ao se encontrar o login, dirá exatamente quem é o
pedóﬁlo, quem é o abusador de criança
Certamente, houve a criminalização da posse,
com a mudança do art. 241 do ECA, criando-se o art.
241-B, pela Lei nº 8.829, sancionada pelo Presidente
Lula no mês de abril. Só existem 27 países no mundo
que têm lei da CPI do Senado.
É preciso que a sociedade saiba que este Senado tem produzido coisas boas para este País. A essa
CPI se ninguém quiser dar uma virtude, que se lhe dê
a virtude de ter acordado o Brasil, a Nação brasileira.
Há um anel de segurança hoje. A sociedade – desde
os mais indoutos, do cidadão mais anônimo à mídia
brasileira, desde o mais letrado ao iletrado, desde as
autoridades civis e militares – tem-se levantado, compenetrada, na defesa da criança.
Sr. Presidente, o mais importante: até à meianoite, se dará a operação, e nós daremos um relatório. Até a minha saída, nove alvos estavam presos no
Brasil. Aí se pergunta: mas nove pessoas? Nove alvos.
Como o crime é transnacional e como o indivíduo que
pratica pedoﬁlia na Internet é remetente e destinatário – entenda, Sr. Presidente, entenda, Brasil –, nove
pessoas presas, nove alvos presos signiﬁcam, por
exemplo, que podem ser nove mil pessoas. O crime é
nacional e transnacional: podem ser 90 mil, podem ser
nove milhões. São imagens de crianças brasileiras e
crianças estrangeiras abusadas. Uma foto vale US$2
mil, um ﬁlmete de três minutos vale US$3 mil.
Senador Aloizio Mercadante, eu queria, neste
dia 18, prestar-lhe uma homenagem. O pedóﬁlo que
foi preso aqui, no Senado, foi V. Exª quem o identiﬁcou, quem o devolveu. E V. Exª documentou à CPI a
situação. Saiba – vou dar um relatório a V. Exª – que
ele tem mandado de prisão, está fugido para Portugal,
licenciou-se do Banco Central até 2011.
No dia 11, esse dia de combate, só nós sabíamos
– a Polícia Federal, eu, o Relator da CPI e os membros da CPI – que se daria, hoje pela manhã, às seis
horas, a Operação Turko em 21 Estados, 400 policiais
envolvidos e 92 mandados. Uma operação vitoriosa de
uma ação deste Senado. V. Exª, como Líder, assinou
aquela CPI naquele momento, a qual presta esse serviço de alta relevância.
Ao assinar a lei, dizia aqui, o Presidente Lula, na
sua sensibilidade, com apenas cinco meses, possibilitou, quando criminalizou a posse, que pudéssemos...
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Esses alvos presos hoje, Senador Aloizio Mercadante, são remetentes e destinatários, cada indivíduo
desse preso pode representar 10 mil pessoas, ele pode
representar 100 mil pessoas. Não se sabe a dimensão
do crime cometido na Internet. Como é que se compra
pornograﬁa na Internet? Com cartão de crédito. E, na
próxima semana, estamos convocando os operadores
de cartão de crédito do Brasil, que já se dispuseram
a vir e assinar um termo de ajuda de conduta para
desenvolver ferramentas, ferramentas que possam
impedir a compra desse material pornográﬁco. E esse
dinheiro vai para paraísos ﬁscais para poder impedir o
rastreamento quando em uma investigação. Já aprovamos um tipo penal, no Código Penal Brasileiro, que
vai variar de 16 a 30 anos, e mais o rastreamento eletrônico. Demos um passo ao mudar o Código Penal
Brasileiro. Criamos um outro tipo penal, Senador Mão
Santa, Senador Aloizio Mercadante, que vem em caráter urgente para o plenário. Esse tipo penal criminaliza
o bolinamento. Os pedóﬁlos iam para a rua porque os
advogados argumentavam que não houve conjunção
carnal, e na maior cara-de-pau. “Esse homem de 50
anos, com o corpo formado, não penetrou essa criança
de 3 anos de idade”. Olha, isso é argumento que se
faça? Só passou a mão, só bolinou, só abusou com as
mãos, com o corpo. Agora, a pena para o bolinamento
vai variar de 8 a 10 anos de prisão.
Estamos desenvolvendo o projeto. E vamos ouvir o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Conanda, Senador Aloizio Mercadante, esta semana, sobre o depoimento sem dano, onde
uma criança não deverá ser revitimizada em seu depoimento.
Estamos aprovando um projeto na CPI – já o
aprovamos e virá para o plenário – em que o indivíduo que é réu primário perderá os privilégios de sua
primariedade se o abuso for de criança. E se o crime
de abuso da criança for cometido for por alguém que
tem curso superior ele terá a pena agravada, Senador
Mão Santa.
E um projeto absolutamente importante: todo
indivíduo que for a uma embaixada do Brasil buscar
visto para entrar no País, agora, ele precisará, entre
os seus documentos, apresentar a sua ﬁcha criminal.
De posse da ﬁcha criminal, existe uma coisa no mundo chamada Difusão Verde. A embaixada brasileira
consultará a Difusão Verde. Se esse indivíduo já tiver
sido investigado por abuso de criança, já tiver cumprido pena ou estiver em cumprimento de pena, ou já
estiver em liberdade condicional, dependendo da lei do
seu país, é um simples negociante, ele não terá visto
para entrar no Brasil. E aqueles que vão fazer, agora,
revisão do seu visto, buscar revalidação, também, cer-
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tamente, terá que apresentar ﬁcha criminal. E então
não terá revalidado o seu visto. Aí então, Senador Mão
Santa, Senador Aloizio Mercadante, nós, então, vamos
começar a impedir o chamado turismo sexual.
A Difusão Vermelha, votada nesta Casa e na
Câmara Federal, volta agora para cá para sanção do
Presidente Lula. Agora, com a Difusão, nós poderemos
prender pedóﬁlos, abusadores de crianças que saem do
mundo inteiro, por entender que o Brasil é um paraíso
– e é mesmo, nós estamos entre os três maiores do
mundo –, e vêm para cá abusar das nossas crianças,
sabedores de que nós não temos Difusão Vermelha,
mesmo sabendo que eles são criminosos e não poderão
ser presos aqui. A partir de agora, poderão, sim.
Só para o Brasil entender o que é Difusão Vermelha.
O Cacciola tinha um mandado de prisão aqui
no Brasil. Ele estava na Itália e não foi preso, porque
a Itália não tem Difusão Vermelha. Ele não foi preso.
Mas ele achou que ninguém mais estava olhando para
ele e foi ao Reino Unido passar um ﬁnal de semana.
Mas a Interpol estava olhando para ele. E, no Reino
Unido, que tem Difusão Vermelha, o Cacciola foi preso.
E está aqui, no Brasil, por conta da Difusão Vermelha
do Reino Unido.
Então, nós estamos votando a Difusão Vermelha.
Nós estamos votando apologia ao crime de abuso de
criança. Eu vi, na Internet, uma música de uma banda
cuja letra é de fazer doer a alma de qualquer pai, de
qualquer cidadão que ama criança: apologia ao abuso de criança.
Soubemos de uma seita, no Marajó, agora – isso
não pode ser uma coisa séria – usando a Bíblia, usando o texto das primícias para poder justiﬁcar o abuso
de criança, como se ela pertencesse primeiro aos
seus pais, como primícias. Nós estamos aumentando
a pena, porque a apologia de qualquer tipo de crime
é crime, e nós estamos aumentando a pena.
Então, neste dia, 18 de maio, essa operação Turko,
que é Orkut de trás para frente, Senador Mão Santa,
temos a operação feita com a CPI juntamente com a
Polícia Federal, a partir da quebra feita. Eu quero dizer
que essa quebra foi a primeira, mas nós quebramos
1.500 páginas fechadas de pedoﬁlia do Orkut, que estão
sendo abertas agora. E, a partir dessa operação, outras
operações se sucederam até porque essa operação –
vejam só como eles são compulsivos –, essas quebras
são da primeira briga ainda do Ministério Público com a
Google. Mas eu quero fazer justiça, Senador Mão Santa, e dizer que a Google, após a assinatura do Termo
de Ajuste de Conduta, tornou-se parceira do Brasil e
começou a desenvolver as ferramentas propostas no
Termo de Ajuste de Conduta.
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Ainda na próxima semana, teremos uma reunião
com os operadores de Internet, com a Microsoft, UOL,
IG, porque nós precisamos assinar um termo de cooperação. Eles já cooperam, mas é preciso que isso
ﬁque assinado, ﬁque documentado. Nós vamos assinar um termo de cooperação, aliás, assinamos com a
TIM o Termo de Ajuste de Conduta, assinamos com
a TIM, com a OI, assinamos o termo com a Telemar;
mas, a Claro, a Telefônica, a Vivo e a NET se recusaram a assinar.
Aqui, faço um apelo como pai de família, não
como Presidente de CPI; faço um apelo em nome das
crianças brasileiras. Um termo de ajuste de conduta
com as operadoras de telefonia é absolutamente importante, porque, Senador Mão Santa e senhores que
estão me ouvindo, quando se quebra o sigilo telemático, ou seja, quando se encontra o IP do indivíduo, o
que acontece? Põe-se o número num programa que
mostra as operadoras de telefonia por região, Senador
Mão Santa. Ao quebrar o sigilo telefônico é que se encontra o indivíduo. Não dá para fazer uma quebra de
sigilo telefônico que envolve abuso de criança, quando
a operadora de telefonia leva um mês, dois meses, três
meses, quatro meses e, depois, devolve pelas metades.
Ao devolver pelas metades, devolve alguns dizendo:
“Não foi encontrado”. Como não foi encontrado, se a
empresa que opera Internet, a Google, entregou as
imagens daquele IP e, se existe imagem, o cara acessou a Internet, e ninguém acessa Internet sem linha
telefônica! Ora, tem de existir! Como não? Nós estamos falando de abuso de criança! Estamos falando de
abuso de criança e, não, de outra coisa.
Nesse termo de ajuste de conduta, o que mais
queremos é que, em risco iminente de morte de uma
criança, a quebra de sigilo seja entregue em 24 horas
ou em dois dias ou menos que isso. Eles alegam muita despesa, que o custo é muito alto. Mas será que o
custo é o custo da vida de uma criança? Vale? Isso não
é custo, não é gasto, é investimento. E será por que a
TIM entendeu que pode fazer e não é gasto? Por que
a OI e a Telemar também? E os outros, não?
Minha maior tristeza, Sr. Presidente, é que isso
foi discutido, meses a ﬁo, com todas elas. Todos juntos! Ao ﬁnal, eles saíram fora, não assinaram e ainda
colocaram uma nota na mídia, dizendo que eles assinaram. Grande mentira! Eles, agora, não serão mais
convidados, mas convocados a virem à CPI.
A Google, ao contratar o Dr. Márcio Thomaz Bastos, fez um favor ao Brasil, porque ele é ex-Ministro
da Justiça e, como ex-Ministro da Justiça, jamais ensinaria a Google a não cumprir lei no Brasil, como ela
queria.

320

17938 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

As operadoras de telefonia são multinacionais.
Elas não são entidades ﬁlantrópicas. Ninguém faz ligação de graça. Todo mundo paga impulso. Todo mundo
paga conta. Estão ganhando muito dinheiro no Brasil,
e certamente têm condições de fazer.
A única coisa que queremos... Acho muito bom,
porque eles contrataram o Dr. José Carlos Dias, exMinistro da Justiça do Fernando Henrique. Eles também
contrataram ex-Ministro da Justiça, que é meu amigo.
Já estive com ele, determinamos um prazo e espero...
E faço um apelo a Vivo, à Claro, a essas empresas que
geram emprego no Brasil – quem gera emprego gera
honra –, faço um apelo à NET, que presta um serviço
ao País, que prestem mais esse serviço. Espero que
essa operação de hoje, que poderia ser muito melhor,
se os dados tivessem chegado mais rápido... Outras
operações virão. Aliás, ﬁz uma quebra de sigilo telefônico de quase três mil álbuns de pedoﬁlia e dei cinco
dias, enquanto Presidente da CPI. A CPI votou as operadoras de telefonia. E quero dizer a elas que venceu
o prazo. Espero que, amanhã ou depois de amanhã, o
mais tardar, esses dados cheguem. Porque um pedóﬁlo impune – esses desgraçados são compulsivos, a
tara deles é insaciável – não pode ﬁcar. Quanto mais
retardar, mais crianças serão abusadas.
Quando um pedóﬁlo é preso, ele foi só revelado
com aquela criança. Pode investigar o rastro de vida
dele, que ele vem abusando ao longo da sua vida. E
não vamos permitir, dispondo de instrumentos, de boa
vontade, da capacidade de uma Polícia Federal no
Brasil, de todo um sistema. É preciso que essas grandes empresas participem. Elas têm prestado serviço,
porque têm gerado emprego.
Eu apelo para a sensibilidade. Não vamos digladiar, a ninguém interessa isso. Vamos assinar um
termo de ajuste de conduta, desenvolver ferramentas, até porque, segundo essa proposta, o termo de
ajuste de conduta prevê um ano para que as sanções
possam acontecer. É um ano de termo de ajuste de
conduta sem qualquer tipo de punibilidade para quem
não cumprir. Ora, não se assina termo de ajuste. O que
eles querem é assinar um termo de ajuste de conduta sem que ninguém seja punido. Isso não existe, Sr.
Presidente. Isso não existe.
Então eu conclamo. Conclamo, triste, porque
acho que o dia 18 de combate a abuso de criança não
deveria acontecer, mas feliz porque esse é um dia 18
diferente, após as leis produzidas por essa CPI, esse
dia 18 é diferente. Após a quebra do sigilo esse dia 18
é diferente. A Operação Turko iniciou-se às 6 horas da
manhã e vai até meia noite, em 21 Estados.
Ela não está concluída. Vou voltar para sede da
Polícia Federal. Espero que peguem o maior número
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possível de alvos. Ao vir para cá, já havia dez prisões
no Brasil. Essas dez prisões representam 10 mil, 100
mil, um milhão; o crime é de Internet, tem distribuição,
tem destinatário, tem quem recebe. São crianças do
mundo inteiro.
É possível que, dessa operação, Sr. Presidente,
sejam desencadeadas outras operações no mundo,
porque foram encontrados pedóﬁlos em Portugal, Reino Unido, Itália, os chineses, os judeus, os indianos –
porque a Índia é o segundo país do mundo que mais
consome Orkut, depois do Brasil. Nós vamos entregálos à Interpol e aos seus respectivos donos e, certamente, eles farão as suas operações com base nos
sigilos entregues pelo Brasil. E nós estaremos mais
uma vez prestando o serviço.
O caso Araceli começou no meu Estado, foi lá
que a menina foi morta e estuprada. A lei se deu por
conta da barbaridade desse crime. Lamento. A família de Araceli que está no meu Estado, e quis Deus
que eu fosse um Senador do Espírito Santo. Lá no
meu Estado hoje já foi preso um alvo. Esse alvo pode
representar cem pessoas, pode ser mil, dez mil, uma
pessoa só cometendo crime de Internet. Está preso
um alvo no meu Estado, Sr. Presidente. Não gostaria
que nada disso estivesse acontecendo, mas venho a
esta tribuna dar relatório de uma CPI que tem trabalhado muito nesse ano e dois meses para devolver ao
Brasil, às crianças, a tranqüilidade, chamando atenção
de pais e mães.
Se vocês que são pais e mães nada ﬁzerem, ﬁcará difícil. Criar ﬁlho é privilégio, ﬁlho é dádiva de Deus,
é responsabilidade de pai e mãe criar ﬁlho. Criar ﬁlho
não é responsabilidade da polícia e nem da classe
política. É você que tem que prestar atenção no seu
ﬁlho, é você que tem que olhar para o seu ﬁlho. Filho
abusado dá sinais, uma criança abusada dá sinais rapidamente, é só prestar atenção. A criança ﬁca obesa
ou a criança perde peso, a criança vai mal na escola,
volta a fazer xixi na cama, ﬁca agressiva ou gosta de
dormir na casa dos outros; quando você fala no nome
de alguém, ela refuga; não quer mais ir para a escola;
fazia algum esporte e não quer mais ir ou então está
querendo ir demais porque é viciada, já viciou, já mexeu
com a libido, já quer dormir demais na casa dos outros.
Quem é esse vizinho que quer andar tanto com o seu
ﬁlho no colo, quem é essa vizinha em cuja casa o seu
ﬁlho gosta tanto de dormir? Falamos de pedóﬁlos e
parece que só há homens. Mulheres também aliciam
crianças para levar para os maridos. Tenho imagem
de mãe e pai abusando de criança no berço, os dois
juntos, abusando de ﬁlho dos outros. Filho da gente
não tem que dormir na casa de ninguém, até porque
criança dormindo não brinca.
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Os DVDs de desenho não foram criados – aliás
foram com essa intenção, para criar o seu ﬁlho. Infelizmente pai e mãe trabalham e dependem da creche,
mas nem a creche foi feita para criar o seu ﬁlho. Filho
é privilégio de pai e mãe. Preste atenção no seu ﬁlho.
Por que sua criança, quando volta da escola, sei lá
de onde, até da igreja, chora, vai fazer xixi e diz que
o canal urinário está ardendo? Por quê? Você nunca
teve cuidado de olhar a calcinha dessa criança, a cueca do seu menino?
Que esse dia nos desperte a todos, que amanhã
seja um dia diferente para todos nós e que a sociedade olhe para dentro de casa e ﬁque se perguntando
que tipo de ﬁlho estamos criando, que tipo de cidadão
estamos preparando para a sociedade! O crack está
tomando conta da sociedade, destruindo a vida de
crianças de oito, dez, doze anos. Há quase trinta anos,
Sr. Presidente, tiro drogados das ruas. A avalanche do
crack tem trazido lágrimas, sofrimento e dor às famílias.
Quem são esses meninos? De onde estão vindo? Por
quê? É para os pais e mães começarem a perguntar
que tipo de homem estou criando, que tipo de caráter
estou formando, que tipo de leitura meu ﬁlho faz de
minha vida. Pais que só dormem bêbados não prestam
atenção nos ﬁlhos, pais que só gostam de encher a
geladeira de bebida e mandam ﬁlho acender cigarro.
Normalmente ﬁlho...
O sujeito que vai para a droga ilegal começou na
droga legal e, normalmente, dentro de casa. Começou
com a droga que está na legalidade, não que ela seja
legal. O País é um país de bêbados e de fumantes, mas
mete o dedo na cara das crianças que estão usando
drogas como se elas fossem a desgraça do mundo. Há
jeito para elas, mas elas ﬁzeram essa leitura na vida
de alguém. A sociedade que não olha para dentro de
casa para se perguntar que tipo de ﬁlho estou criando,
que tipo de caráter estou formando, que tipo de leitura
esse menino está fazendo da minha vida, quando a
desgraça vem, fala: “É porque esse País não tem polícia. A polícia não está nas ruas.” Ei, a polícia não foi
feita para criar seu ﬁlho. “Ah, porque esses políticos...”
Político também não. No máximo, criar os deles.
Estamos aqui dizendo, Sr. Presidente, que os instrumentos todos necessários estamos buscando criar
no Legislativo para proteger a sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Essa sessão do Senado da República do Brasil é
uma sessão não deliberativa. Não há votação. Os Senadores falam suas denúncias, suas reﬂexões para os
problemas do País e da Pátria.
Agora nós ouvimos o Senador Magno Malta, que
realiza um trabalho de combate à pedoﬁlia, sendo o
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Presidente da Comissão. Isso é uma nódoa não só
para o País, como para o Universo. S. Exª tem abrangido não só o nosso País, mas o mundo, combatendo
esta grande vergonha da civilização, que é o abuso
sexual a crianças.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª
me concede a palavra para uma comunicação?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – S.
Exª pede uma prorrogação para uma comunicação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebi agora uma informação maravilhosa, que preciso
dar ao Brasil. O Presidente Lula acaba de receber um
prêmio da ONU! O Presidente Lula acaba de receber
um prêmio da ONU, por conta da lei que ele sancionou
em novembro: a Lei da CPI que criminaliza a posse de
material pornográﬁco, em proteção às crianças. A Lei
de Combate à Pedoﬁlia da CPI do Senado foi sancionada pelo Presidente Lula.
Quero ressaltar que, ao estar com o Presidente
Lula, quando recebeu a CPI, mostrei-lhe uma imagem
daquele tenente desgraçado de São Paulo, que deu
um tiro na cabeça – e já foi tarde o desgraçado! Uma
criança de dois anos de idade foi à casa daquele desgraçado. Sr. Presidente, o Brasil precisa saber disso.
Era um homem acima de qualquer suspeita. Lembra-se
do caso Nardoni, quando a Isabela foi jogada? Ele foi
o primeiro que apareceu para fazer a varredura. Mostrei a imagem para o Presidente Lula: uma criança de
dois anos, o sujeito ejaculando na boca da criança. A
criança desesperada chamando-o de tio, dizia para
ele: “Tá sujo, tá sujo; tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá sujo!”.
Dois anos de idade!
Sr. Presidente, vi o desespero do Presidente. Ele
sancionou a lei e vai sancionar também agora o tipo
penal. Ele recebeu um prêmio da ONU. Uma informação bacana para o Brasil. Olha como o mundo volta os
olhos para nós, porque o Presidente sancionou uma
lei de combate à pedoﬁlia! E de onde é essa lei? Da
CPI da Pedoﬁlia. De onde é essa CPI? Do Senado da
República do Brasil.
Portanto, vale a pena. Quando a gente quer trabalhar, tem trabalho; quando você quer lutar, tem luta.
Parabéns ao Presidente Lula por ter sancionado a lei!
Parabéns às crianças, porque, sem sancionar a lei,
teríamos mais diﬁculdades.
Presidente Lula, o mundo olha, o mundo vê, as
pessoas estão ávidas. Essa lei realmente acordou o
Brasil. Tenho participado de simpósios internacionais e
é a nossa fala, como membros da CPI... Nos dois últimos congressos da ONU, fui palestrante, Sr. Presidente, e a fala do que está acontecendo no Brasil dividiu o
mundo nas discussões em defesa da criança.
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Então, o Presidente Lula recebeu o prêmio! Que
coisa maravilhosa! É sinal de que temos que ir longe, temos que prosseguir. É sinal de que precisamos
aprovar, aqui neste plenário, rapidamente... Aliás, o
244 já está aí para ser votado. O 244 dá perdimento
a bens móveis e imóveis para onde uma criança for
encontrada por abuso, Sr. Presidente. Ou seja, se for
encontrada num hotel, o sujeito perde o hotel em favor
de um fundo para criança abusada; se for encontrada
num motel, no táxi, no posto de gasolina, o cara vai
perder o posto em favor de um fundo para crianças
abusadas. O projeto não foi votado ainda por causa
das medidas provisórias, porque medida provisória
atrapalha até criança. Mas, quando a medida provisória sair da frente, o 244 será votado.
Poxa, parabéns aos membros da CPI! Parabéns
ao Senador José Nery! Parabéns ao Senador Geraldo Mesquita! Parabéns ao Senador Eduardo Azeredo!
Parabéns ao Senador Demóstenes Torres, que é relator! Parabéns ao Senador Romeu Tuma! Todos sabiam
dessa operação de hoje, uma operação absolutamente
reservada, que só nós e a Polícia Federal sabíamos do
que estava acontecendo, a Operação Turco.
Portanto, Sr. Presidente, mais isso para comemorar. Signiﬁca que as leis que temos que aprovar
em defesa da criança são mais importantes do que
qualquer medida provisória e terão que ser feitas de
forma acelerada. E, também de forma acelerada, serem
votadas na Câmara dos Deputados, para que voltem
para a sanção do Presidente Lula, que certamente,
com sua sensibilidade, o fará com rapidez.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos, nossos parabéns. O Senador
Magno Malta fala para o País, através da possante
audiência da TV Senado, da Rádio AM, FM e ondas
curtas, e pela imprensa escrita, o jornal diário, semanário, a Agência Senado e a Hora do Brasil.
Então, agora, da mesma maneira, tem a palavra
esse extraordinário Líder do Partido dos Trabalhadores, que representa São Paulo, Aloizio Mercadante.
Sua ﬁgura engrandece este Senado e a democracia
brasileira...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
(...) pela competência e pela ﬁrmeza de caráter. E ele
fala para o País, para a Pátria, com as suas reﬂexões,
suas denúncias, sua participação. Esta é a razão da
grandeza do Senado: o Senador fala para a Pátria.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Mão Santa, a bem da verdade, eu preferia
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falar com o plenário cheio, mas, na segunda-feira, isso
é quase impossível. De qualquer forma, eu não poderia
deixar de participar deste debate.
Primeiro, quero registrar que considero que essas iniciativas da CPI presidida pelo Senador Magno
Malta, de fato, conseguiram avançar no combate à
pedoﬁlia. Temos tido uma participação ativa da Polícia
Federal e o apoio do Governo, e tenho certeza de que
vamos conseguir enfrentar com coragem essa agenda tão delicada, que diz respeito ao último degrau da
degradação moral do ser humano. Temos que proteger nossas crianças e nossos adolescentes. É muito
importante que esse trabalho se consolide.
Quero aproveitar a oportunidade também para
voltar a este tema, que está hoje presente na imprensa brasileira, esteve aqui neste plenário na semana
passada, que é a Petrobras e a iniciativa do PSDB de
solicitar uma CPI.
Eu, particularmente, Presidente, respeito o direito
da Oposição de solicitar CPIs. Comissão Parlamentar
de Inquérito é um instrumento de Oposição, um instrumento que nós, do Partido dos Trabalhadores, utilizamos
durante o longo período em que fomos Oposição. É um
papel institucional do Congresso Nacional, do Senado
Federal, e, portanto, parece-me que é uma iniciativa,
um instrumento sempre disponível às oposições.
Veja que onde o PSDB é Governo eles combatem as CPIs. Por exemplo, hoje, no Rio Grande do Sul,
há uma grave crise, uma série de suspeições sobre
campanha, sobre a Governadora. Há um pedido de
CPI e não se tem o apoio do PSDB. Isso por quê? Porque lá eles são Governo e não querem uma CPI para
apurar as graves denúncias em relação ao Governo.
É próprio da democracia e do papel de cada Partido
em cada momento.
Mas, no âmbito do Senado Federal, a ponderação que faço é que considero a Petrobras não apenas absolutamente estratégica ao Brasil, como uma
empresa que cumpre um papel muito relevante nessa
conjuntura de crise internacional.
A Petrobras é uma construção do povo brasileiro.
Nos anos 50, quando surgiu a iniciativa da Petrobras,
havia amplos setores que eram contrários àquela proposta. Deum lado, achavam que o Brasil não tinha petróleo; e, de outro, que o Brasil não precisava de uma
empresa petrolífera.
Depois de mais de meio século, a história deu
razão àquela imensa mobilização popular que clamava
“O petróleo é nosso!”; uma mobilização que levantou
essa bandeira, que construiu a Petrobras e fez dela
não apenas a maior empresa do Brasil hoje, como a
segunda maior empresa, em valor de mercado, de todo
o setor de petróleo da economia mundial. A segunda
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mais importante empresa de petróleo no mundo hoje
é a Petrobras.
É uma empresa que vem descobrindo reservas de
petróleo que já montam a 14 bilhões de barris. Quatorze bilhões de barris são as reservas que o Brasil tinha,
até então, principalmente na plataforma marítima, onde
ocorreu a grande evolução das descobertas, da prospecção, da engenharia, da competência da Petrobras,
uma empresa líder em prospecção no mar, na exploração e descoberta de reservas de petróleo.
Toda essa construção fez com que a Petrobras
fosse hoje uma empresa que fatura R$240 bilhões por
ano, que paga R$94 bilhões de impostos ao ano, que
investe, por mês, R$5 bilhões. A Petrobras investe 1,7%
do PIB ao ano – essa é a projeção para este ano de
2009 –; a União, 1,2%. Portanto, a Petrobras sozinha
investe mais que o Governo Federal.
A Petrobrás, com os seus investimentos, na cadeia de petróleo, uma cadeia de negócios, de oportunidades, de geração de empregos, que representa
hoje 12% da economia brasileira, é uma empresa que
gera 850 mil empregos e, até o ﬁnal deste ano, deverá gerar um milhão de empregos diretos nos seus
investimentos.
Essa empresa propiciou uma descoberta estratégica de novas reservas, a maior descoberta dos
últimos trinta anos em toda a economia mundial, que
são as reservas de petróleo do Pré-sal. Só no poço de
Tupi, que já está numa fase de teste de longa duração,
inaugurado em 1º de maio pelo Presidente Lula, nós
temos entre oito e doze bilhões de barris, e as perspectivas do Pré-sal é de que essas reservas possam
chegar até 70 bilhões de barris. Portanto, seis vezes
mais do que nós tínhamos até então descoberto ao
longo da história da Petrobras.
Essas reservas de petróleo, que são as maiores
reservas descobertas nos últimos trinta anos, precisam de muito investimento, de ﬁnanciamento externo,
de inovação tecnológica, de uma nova estrutura de
logística, para que o Brasil possa desenvolver com
competência esses campos, usufruir dessa riqueza e
não repetir erros históricos, especialmente a chamada
doença holandesa, que são os países que produzem
muito petróleo e que ﬁcam prisioneiros dessa lógica
numa economia parasitária, que vive apenas da exploração de petróleo.
Nós já somos uma economia diversiﬁcada, uma
economia moderna, com uma indústria, uma agricultura,
um setor de serviços bastante fortes. Nós temos que
usar o petróleo como uma fonte adicional de riqueza,
para alavancar e impulsionar ainda mais o desenvolvimento do Brasil.
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Por isso nos preocupa, e nos preocupa bastante,
como será o debate sobre a Petrobras neste momento
de crise internacional, a maior crise desde 1929; qual
será a atitude do Senado diante dessa empresa, que
é um orgulho do Brasil e pela qual continuaremos lutando para que continue sendo esse grande orgulho
do Brasil?
A Petrobras tem três mil gerentes e 50 mil contratos. É evidente que temos problemas na gestão da
Petrobras, nesses contratos, em uma parcela desses
contratos, dessas gerências. É evidente! Por isso, a
Petrobras tem mecanismos de controle e ﬁscalização.
Por isso tem auditorias internas e externas, como as do
Tribunal de Contas da União. Em alguns casos-limite a
ação foi feita não só pelo Ministério Público como pela
própria Polícia Federal e, na maioria das vezes, com
o apoio integral da Petrobras, para buscar esclarecer
negócios e ações não condizentes com o padrão de
gestão da empresa e com os interesses do Brasil.
A Petrobras, no entanto, é uma empresa de capital aberto, com 700 mil acionistas, que precisa ser
preservada, não só porque muitos trabalhadores colocaram seus recursos do FGTS nela, investiram na
empresa, como ela precisa cumprir, neste momento,
seu esforço de investimento.
Li na imprensa um tema que, seguramente, será
objeto de disputa entre a Petrobras e a Receita Federal,
que é a interpretação da Medida Provisória nº 2.158,
de 2001, do Governo anterior. Essa medida provisória
foi feita para amortecer o impacto das desvalorizações
cambiais sobre as empresas, porque a Petrobras tinha comprado estoques de petróleo a US$120.00,
US$130.00 o barril e, com a crise, cada barril chegou
a bater em US$40.00, ou seja, todas as empresas de
petróleo que tinham estoques tiveram prejuízos com
a queda dos preços internacionais. No entanto, como
tivemos uma desvalorização do real de R$1,60 para
R$2,40 por dólar, esses ativos tiveram uma valorização contábil, ﬁnanceira. E isso aparece como ganho
de capital, e as empresas são obrigadas a pagar mais
imposto. No momento em que elas têm prejuízo, elas
são obrigadas a pagar mais imposto, como se o impacto da desvalorização fosse uma geração de riqueza, que não existe.
Eu até concordaria que fosse feita uma investigação especíﬁca sobre a Petrobras se especíﬁca fosse a
atitude da Petrobras. Mas cerca de cinco mil empresas
tomaram a mesma decisão, interpretaram da mesma
forma a lei e buscaram se proteger da desvalorização
cambial. Não é especíﬁco da Petrobras. E a imprensa brasileira deveria publicar que não é especíﬁco da
Petrobras. Essa não é uma discussão entre a Receita
e a Petrobrás; é uma discussão entre a Receita, com
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base na interpretação da Medida Provisória nº 2.158,
e cerca de cinco mil empresas que buscaram amenizar o impacto da desvalorização, que foi construído em
um momento de forte oscilação na taxa de câmbio em
2001, exatamente porque as empresas, quanto mais
se desvalorizava o real, mais impostos eram obrigadas
a pagar, quando, na realidade, elas estavam se fragilizando na crise. Por isso, foi criada esta MP e, por isso,
ela tem que ser interpretada dentro desta perspectiva,
eu diria, econômica mais profunda.
Nós estamos vivendo um momento em que o Governo desonerou a indústria automotiva e corretamente
reduziu o IPI. Qual foi o resultado? A indústria automobilística, só na China e no Brasil, voltou a produzir
o que produzia antes da crise. Produzíamos 100 mil
veículos em dezembro, estamos produzindo mais de
271 mil em março e, em abril, mantivemos um padrão
semelhante. Em maio, seguramente, vamos manter
esse ritmo. Desoneramos o setor de bens de consumo
duráveis, como geladeiras; desoneramos impostos da
cesta básica de material de construção. Este Senado
votou uma medida provisória para repactuar a dívida
das empresas que eram devedoras e não pagavam ao
Fisco, exatamente demonstrando o esforço ﬁscal do
Governo para que as empresas possam regularizar
suas situações, podendo investir, gastar e produzir
mais. É o novo Reﬁs.
Portanto, todo o esforço do Governo e todo o
esforço do País vêm no sentido de superarmos a recessão, de incentivarmos a produção, o investimento. O Governo, agora, está repondo todo o Fundo de
Participação dos Municípios, o primeiro trimestre, para
todas as cidades do Brasil, mantendo o mesmo patamar do ano passado, que é 27% superior ao de 2007.
São 170% de crescimento ao longo do Governo Lula.
É dinheiro para os prefeitinhos poderem fazer suas
obras, manterem seus gastos e sustentarem os programas das prefeituras.
Ora, com todo esse esforço ﬁscal, por que não
deveríamos fazer também com a Petrobras? Por que
criminalizar a Petrobras? É um erro. É um erro econômico, é um erro ﬁscal e é um erro político. A Petrobras
tem de ser valorizada. Este País tem de ter orgulho
dessa empresa. Por que é que a Petrobras faz patrocínios culturais? Também ouvi críticas no sentido de
que ela não deveria patrocinar festas nacionais. Lógico
que ela tem de patrocinar. A identidade dela está associada à identidade do povo brasileiro, às mais profundas e relevantes manifestações do nosso povo, como
o carnaval, o futebol, como as festas de São João e
todas essas manifestações culturais. São as raízes
mais profundas do povo, como é a Petrobras uma raiz
profunda da identidade da Nação brasileira.

MAIO 2009

Maio de 2009

Precisamos fazer uma CPI com equilíbrio e responsabilidade. Fico bastante motivado para essa discussão quando vejo algumas lideranças da Oposição
falarem em uma CPI responsável, equilibrada, que
preserve a Petrobras, que não ataque a Petrobras,
que não desestabilize a Petrobrás, ainda que não tenha sido nem equilibrado, nem responsável o que nós
assistimos na semana passada. Nós tínhamos o entendimento de fazer uma audiência pública prévia, em
que se permitiria à Petrobras explicar as suas razões
ao País, com a imprensa inteira assistindo, antes de
implantarmos uma CPI. No momento em que o mundo
defende suas principais empresas, o Brasil não pode
colocar sua maior empresa no banco dos réus.
No entanto, nós lutaremos para que essa CPI seja
responsável e equilibrada, que ela preserve a Petrobras
como instituição, como empresa, que todos os fatos
que foram arrolados no pedido de CPI sejam apurados com tranquilidade, com transparência, com rigor,
com equilíbrio, com responsabilidade. Porque, como
eu disse, são cerca de um milhão de empregos, 700
mil acionistas; enﬁm, uma empresa que representa,
hoje, R$5 bilhões de investimentos por mês – e uma
empresa que está acelerando os investimentos. Ela
aumentou em 41% os investimentos agora, na crise,
em 2009, no primeiro trimestre. Para quê? Para tentar
amenizar o desemprego, amenizar a recessão. E ela,
neste momento, negocia ﬁnanciamentos internacionais
que serão muito importantes para o Pré-sal.
Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, eu
gostaria de fazer esse debate com o plenário cheio,
mas não poderia deixar de falar nesta segunda-feira.
Raramente falo na segunda-feira, mas hoje, acho que
é um dia importante para colocar com transparência
e com clareza a nossa atitude.
Eu espero que essa CPI permita o debate qualiﬁcado acerca da Petrobrás, que permita debater, por
exemplo, o marco regulatório. Porque é evidente que
há forças que querem fragilizar a Petrobras para, na
discussão do Pré-sal, continuar uma política de terceirização e privatização. Se nós estamos falando de 70
bilhões de barris, o potencial de petróleo do Pré-sal,
a US$50,00 o barril, nós estamos falando em US$3,5
trilhões. Nós vamos ter que decidir se essa reserva
permanecerá sob controle do Estado e sob política
pública ou se ela será transferida para a iniciativa
privada, como era o modelo anterior. Este é o debate que o Governo queria abrir. Este é o debate que o
Governo está se preparando para apresentar à Nação:
nós vamos manter o controle dessas reservas para as
futuras gerações pelo Estado brasileiro ou elas serão
colocadas em leilão para serem privatizadas, como foi
feito na etapa anterior?
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Esta discussão signiﬁca fortalecimento da Petrobras e do papel do Estado na exploração dessa riqueza não renovável. Por isso fortalecer a Petrobrás,
por isso não permitir o ataque à Petrobrás, por isso
não desestabilizar uma empresa que não só precisa
investir, produzir, mas precisa ser a grande parceira do
Brasil na exploração das riquezas do Pré-sal, para que
as grandes empresas multinacionais do setor, que não
têm reservas e disputam no mundo inteiro o acesso
às reservas, não impeçam o Brasil de desenvolver sua
tecnologia, de ter parcerias, sim. Nós queremos ﬁrmar
parcerias com o investimento privado internacional, mas
nós queremos uma empresa pública, estratégica, que
é a maior empresa brasileira, que tem mais tecnologia
e foi quem descobriu o Pré-sal, na vanguarda desse
processo, na liderança dessa atividade.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero concluir dizendo que nós precisamos fazer esse debate do marco
regulatório do Pré-sal, discutir. Vamos aproveitar essa
oportunidade da CPI para abrir esse debate com profundidade, para discutir essas questões com transparência. Da mesma forma, os royalties do petróleo.
Tantas vezes alertei o Congresso Nacional: nós não
podemos repetir os erros dos grandes países exportadores de petróleo. O Brasil, em seis, sete anos, vai
ser a oitava ou nona economia do mundo produtora,
exportadora de petróleo. Quais são os países que vão
estar na nossa frente? Arábia Saudita, Iraque, Irã,
Kuwait, Rússia, Venezuela. Olhem os históricos desses
países e vejam os alertas que temos de ter para não
repetir os erros que já foram cometidos. Os royalties
do petróleo precisam ser distribuídos numa visão de
desenvolvimento estratégico do Brasil, para fortalecer
a educação, a ciência e a tecnologia, o meio ambiente,
para proteger os aposentados e pensionistas, como
faz a Noruega, criando um fundo soberano, para não
prejudicarmos as outras atividades da economia e não
criarmos uma cultura parasitária no Brasil.
Portanto, o debate dos royalties, o debate do
Pré-sal, o debate sobre a gestão da Petrobras, sobre
a melhoria do padrão de gestão, sobre a eﬁciência
são os debates de que o Brasil precisa. A CPI pode
ser um instrumento para alavancar esse debate, para
fazer um debate aprofundado, que fortaleça a Petrobras, que fortaleça os interesses nacionais, que fortaleça os interesses estratégicos do Brasil na gestão
desses recursos.
Espero que, realmente, possamos reencontrar o
caminho do diálogo nesta Casa e de uma atitude responsável e equilibrada como Parlamentar, que saiba
preservar esse patrimônio fantástico, que nasceu com
a luta do povo e se sustentou, historicamente, com a
luta do povo, porque não foram poucas as vezes em
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que se tentou vender a Petrobras ou se fragilizar a
Petrobras, o que o povo brasileiro jamais permitiu – e
tenho certeza de que não permitirá.
A CPI será um instrumento para essa discussão,
do nosso ponto de vista, do marco regulatório do Présal, dos interesses públicos na gestão dessa riqueza,
da modernização da Petrobras, da melhoria na qualidade dos seus investimentos, no aprimoramento dessa empresa, que é um orgulho do Brasil e que saíra
fortalecida desse processo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT
– DF) – Passo a palavra, ao mesmo tempo em que
agradeço a fala do Senador Aloizio Mercadante, ao
Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
e professor Cristovam Buarque, que preside esta sessão não-deliberativa do Senado da República, Parlamentares da Casa, brasileiras e brasileiros aqui presentes e os que nos assistem pelo magníﬁco sistema
de comunicação do Senado da República – a vibrante TV Senado, rádio AM e rádio FM, ondas curtas, a
comunicação escrita do Senado, que chega às raias
da perfeição, com o nosso jornal diário, semanário,
a agência notícia, a Hora do Brasil – segunda-feira, o
Senador fala para a Pátria, para o Brasil, para o povo,
suas reﬂexões, suas denúncias e as lamentações do
povo que ele representa.
Professor Cristovam, a nossa democracia está
conturbada, mas aprendi aqui mesmo neste País que
é melhor ser um otimista. O otimista pode errar, mas
o pessimista já nasce errado e continua errado. Quem
disse isso, Senador Roberto Cavalcanti, foi Juscelino
Kubitschek, que fez Brasília, que fez isso, mostrando
como a política é complexa, Cristovam; sacado, tirado, cassado, bem aqui, como Senador da República,
o maior dos democratas da história do Brasil. Então, a
política é complicada mesmo, é complexa. Nós vivemos
um momento em que aquilo que nós temos de salvaguardar – porque acho que foi a maior construção da
civilização da humanidade – é a democracia.
O homem é um animal político. Assim disse Aristóteles e, desde então, ninguém contrariou, aceita. Esse
animal político sempre buscou uma forma de governo.
Lá onde ele viveu era a primeira democracia direta. O
povo falava como eu estou falando aqui. Havia uma praça, a Ágora, a praça lá de Atenas. Cavalcanti, na praça
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lá de Atenas, eles começavam de madrugada, à noite
e não terminava, aparecia gente. Então, foi melhorando
esse animal político, e depois, na Itália, lá em Roma
– ô, Professor Cristovam –, eles evoluíram muito, eles
avançaram, de maneira que passaram a ser representativos. Não podia o povo todo falar, era inconcebível.
Então, foi um avanço esse modelo. Lá na Itália, a Itália
da cultura, a Itália que fez o Renascimento, um dos
Senadores, que diziam ser o melhor que eles tinham,
dizia sempre: “O Senado e o povo de Roma”. Atentai
bem, quando Cícero falava, ele dizia: “O Senado e o
povo de Roma”. Então, mostra-se que tem de haver a
sintonia, não pode o Senado estar para um rumo e o
povo para outro. Nós somos o povo. Temos que ter esse
entendimento no Brasil. O Luiz Inácio precisa baixar,
meditar e reﬂetir sobre esse entendimento.
Então, mudou, acabou esse negócio. O governo
usual era poderoso, absolutista, eram os reis. O povo
não quis, o povo estava decepcionado. Era bom para
o rei, para o ﬁlho do rei, para a família do rei, para
os que estavam no palácio. E o povo, decepcionado,
saiu gritando nas ruas – e o povo é que é o poder: “liberdade, igualdade e fraternidade”. Com esse grito,
foram caindo reis de todo o mundo. Aqui nós somos
retardatários. Cem anos depois desse grito é que caíram os reis aqui. Lá foi em 1789; aqui foi em 15 de
novembro de 1889.
Então, a primeira coisa foi acabar com aquilo,
de que o rei era tudo. Um deles chegou a dizer: L’État
c’est moi, o Estado sou eu – o mais forte deles, o que
fez Versailles, o Luis XIV. Então, a primeira coisa foi
dividir esse poder. E hoje, Luiz Inácio, o governo não
é mais do rei, há divisão, são os três Poderes.
Agora, no mundo em que estamos vivendo neste
Brasil, que está em diﬁculdade – estamos aqui enfrentando uma diﬁculdade –, o Poder Executivo é muito,
muito forte. Vivemos num mundo capitalista, em que o
dinheiro todos nós sabemos que é forte, e quem tem
dinheiro é o Presidente da República. Ele é que tem
o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. É
forte. É forte também porque nasceu do povo. O povo
é forte. Ninguém nega isso. Nós temos esse entendimento. O Senador tem que ser o pai da Pátria. É esse
o signiﬁcado em todo mundo. É esse, com toda debilidade e fraqueza...
Brasileiros e brasileiras, vocês só estão vivendo
esta democracia por nós. Quase todas as instituições
foram corrompidas. Esta aqui resiste. Está ali Cuba.
Cuba é uma realidade. Está ali o Chavez. Está ali
aquele menino que outro dia era... o Correa, acabou
a democracia lá. Está ali o Morales. Está ali o Bispo
reprodutor. Aqui, só esta instituição está... Só o Senado... É difícil porque...
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Acredito que o Luiz Inácio seja... Eu votei nele da
primeira vez, mas é que tem muitos aloprados que o
rodeiam. Como tem! Esse nome de “aloprado” não fui
eu que inventei, não; foi Luiz Inácio. Ele, no desespero,
no mensalão, porque podia receber o impeachment,
foi muito esperto e disse: “são uns aloprados!” E apareceram quarenta que foram ﬁchados. E nós acreditando no povo, nos reelegemos. Com maquinações,
mas passou. E este é um Poder moderador. Ninguém
podia mais contrariar o povo. Podíamos tê-lo cassado
antes. Porque hoje, a história sabe: aqui cassaram o
Senador Collor, e foi coisa para juiz de pequenas causas em relação ao que nós presenciamos no Brasil.
Mas é isso: temos que navegar.
E esta Casa enfraquece, quando um Poder, que
é forte por direito, quer tirar o nosso serviço, que é fazer leis boas e justas, e edita as medidas provisórias.
Aí o Judiciário, que é forte, porque tem o poder, cassa,
prende, pune, ameaça. A imprensa tem medo.
Nós, não! Mas nós temos a responsabilidade e a
sabedoria mais do que os outros; a experiência. Daí a
existência da idade mínima. E nós temos a força, porque nascemos da força do povo. Somos ﬁlhos do voto e
da democracia, como o Presidente da República. Aqui
há bem mais voto do que os sessenta milhões que o
nosso Presidente teve. Eu já os somei.
Mas o que queremos dizer – ô, Roberto Cavalcanti – é que se fala, na outra Casa – esta aqui é que
a maior mesmo, o poder moderador é o Senado – em
reforma política. Entendo que esse negócio não vai
adiantar nada, se os homens não se reformarem, seus
princípios e a verdade.
Este País – ali estão dois grandes jornalistas, o
Ferro Costa e o intelectual Doca Lustosa, professor –,
atentai bem, este País está aí. Temos que jogar com
respeito.
Nós optamos pelo pluripartidarismo. Tem muito
partido. Agora, não entra na cabeça de ninguém, na
história do mundo...Eu vou repetir uma frase que ouvi
de alguém que foi Senador da República e Governador
do Piauí, Senador Freitas Neto.
Senador Roberto Cavalcanti, ele disse, ﬁlosoﬁcamente: “A roda grande não passa pela roda pequena.”. Então, o PMDB, que o povo fez o maior partido
das últimas eleições, pensa que isso vai continuar
eternamente? Não vai. Ele pode morrer na próxima, a
decepção pode ser muito grande. A roda grande não
passa pela roda menor.
Como é que um partido desses, numa condição
dessa, vergonhosa... Presidente Michel Temer, ninguém lhe respeita e admira mais do que eu. Ninguém
trabalhou mais pela sua eleição para a Presidência.
Medite. Esta sessão é para reﬂexionar. Como é que
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um partido desses ﬁca... Pedro Simon, que é a história do partido, é a verdade do partido, é a pureza do
partido, é a grandeza do partido, chegou a dizer que
o PMDB está como uma noiva sem-vergonha. Pedro
Simon. Ninguém ama mais esse PMDB do que Pedro
Simon, não.
Ele aﬁrma isso. Ele disse, Pedro Simon, com amor
ao PMDB, que se o José Serra continuar nesse percentual e subir um pouquinho é uma coisa. Se o Luiz
Inácio, que é forte, popular, alavancar a Drª Dilma, aí
é a situação. Se o Luiz Inácio não conseguir alavancar
a Drª Dilma – eu acho que não vai conseguir: sem vida
política, sem passado, sem experiência, nunca eleita
nem Vereadora – e o José Serra... Nós largamos, como
estamos encaminhados para a cama da Dilma, e vamos
lá para a do José Serra. É essa a noiva. Entendo e acho
que dizer... Não tem palavras para signiﬁcar aqueles
poltrões da política que dizem: “Não, nós não temos
candidato.”. Energúmenos – a palavra saiu. Não tem
como classiﬁcar esses energúmenos. “Não, o PMDB
não tem, não tem.”. O PMDB não tem.
Roberto Cavalcanti, querido Michel Temer, atentai
bem, brasileiros e brasileiras, o PMDB não tem.
Rio Grande do Sul, vamos começar por esse Brasil: Pedro Simon, que beleza de candidato. Germano
Rigotto, há quatro anos podia, estava qualiﬁcado, aventurou-se a ir para as prévias. Agora, ele desaprendeu,
perdeu a vergonha, perdeu a forma? Muitos, lá, foram
Ministros: Eliseu Padilha. Então, temos gente.
Aí, vem subindo, vamos na geograﬁa.
Santa Catarina. Qual é o maior líder de Santa
Catarina? Luiz Henrique. Foi presidente do partido,
foi Prefeito extraordinário por duas vezes, Governador
por duas vezes, Senador e Ministro. Não tem gente!
Energúmenos, poltrões, vendilhões os que pensam
assim.
Aí, vamos subindo. Paraná. Atentai bem. Paraná.
Requião, Prefeito, Governador, Senador, já foi candidato na convenção em que o PMDB desistiu de ter candidato e resolveu ter vice, Rita Camata. Eu fui e votei
em Requião. Então, Requião estava preparado há oito
anos, há 12, fez-se candidato na convenção, proposta para Presidente da República, governou por duas
vezes o Paraná. Desaprendeu. Não tem qualiﬁcação.
Não presta para ser candidato. Energúmenos, poltrões,
vendilhões do PMDB os que assim pensam.
Aí, vamos subindo na geograﬁa. São Paulo. São
Paulo, Michel Temer, está aí, chegou um candidato.
Eu estou reﬂetindo. Os energúmenos, os poltrões, os
vendilhões do PMDB. São Paulo.
Estou vindo, vou passar no seu Estado. Aliás, de
todos o meu escolhido é V. Exª, mas vou passar.
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São Paulo. O nosso Presidente Michel Temer é
um extraordinário candidato, presidente do partido.
Quércia. Não já se qualiﬁcou para sê-lo? Então ele
apodreceu, ele se estragou, ele desaprendeu?
Rio de Janeiro. Garotinho enfrentou, está lá. Sérgio Cabral, que estava aqui, está lá, é do PMDB. A extraordinária mulher e esposa do Garotinho, Rosinha,
está lá, acabou de vencer, galhardamente, no seu
Município. Aí, nós vamos.
Não temos gente. São os energúmenos, poltrões
e vendilhões que falam assim. Eu me envergonho,
Garibaldi.
Aí, vamos ao Espírito Santo. A bela Rita Camata, que já foi candidata a vice, amadurecida, lei dos
adolescentes. Gerson Camata, honrado, Senador, exGovernador brilhante.
Aí, vamos descendo. Bahia. Qual é o líder, hoje,
mais atuante, talvez o melhor Ministro? É o Geddel. O
Geddel. O PMDB estava acabado lá. Eu fui, eu fui... O
Prefeito, que é ﬁlho do nosso Senador querido, João
Henrique, tinha 4%. Eu fui convidado pela juventude
do PMDB para encerrar a convenção.
Geddel a iniciou. Um gigante.
Aí, da Bahia, nós descemos, Sergipe. Está aí o
Almeida Lima, não é um Senador? E tem o Jackson.
Aí, vamos descendo, Alagoas. Renan Calheiros,
um líder brilhante, passou por todas as fogueiras que
eu já vi na sua vida: saltou galhardamente, enfrentou
as maiores diﬁculdades. É um nome extraordinário, deu
a volta por cima e é o Líder do PMDB. Não adianta.
Ele tem adversário? Tem, porque a inveja mata, mas é
o Líder, é o Líder do partido. Contra os fatos não tem.
Nome brilhante, tem o seu currículo, já foi Ministro,
talvez o melhor, da Justiça deste País. Pelo menos,
não sei no do Garibaldi, mas no meu Estado, toda a
estrutura de prisão que tem foi o Renan que fez e nos
ajudou a levar.
Aí, nós vamos subindo, e chegamos no Recife.
Em 1974, Jarbas Vasconcelos, que entrou na política
em 70 – está há 39 anos –, pertencia aos autênticos
do PMDB. Só havia 17. A anticandidatura não foi Ulysses que fez, não. Foi um grupo de 17 parlamentares:
“Nós vamos ter de criar o anticandidato”. Convidaram
Sobral Pinto. Aí, Ulysses, com o seu faro, quando viu
que o negócio era bom, que podia aparecer e crescer,
tomou a bandeira e botou o Sobral Pinto, mas estava
lá o Jarbas. E ele já fez um pronunciamento, hoje, contundente, vibrante – quer dizer, ele aparece na hora
da luta – contra as declarações do Presidente, aqui e
no exterior, contra a decisão do Senado de fazer uma
CPI, uma ﬁscalização que cabe a nós. Ele aparece.
Que candidato bom é o Jarbas!
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Aí, vamos indo. Na Paraíba, não estamos até com
Governador? Já foi Governador, Senador...
Do Rio Grande do Norte, está aí o meu candidato. Tem ele e o primo dele. Sei que o outro tem suas
qualiﬁcações, é ﬁlho do grandioso Aluísio Alves, mas
Garibaldi encantou a todos, Garibaldi foi mais do que
Moisés, que atravessou o Mar Vermelho. Ele atravessou aqui o período mais tumultuado, com ﬁrmeza, com
pureza, com decência, com credibilidade. É um bom
candidato a Presidente da República!
Dizer que nós não temos nomes? Energúmenos,
poltrões, vendilhões! Esses são do PT. Nós temos os
melhores nomes.
Depois do seu Estado, o vizinho é o Ceará. Já
tivemos o Paes de Andrade, dezessete vezes Presidente deste Brasil! O Sarney não tinha vice. Ele era
Presidente da Câmara e assumia. O genro dele, Eunício, abençoado por ele, não quer ser candidato a
Senador? É um nome. Nós temos.
Aí, depois, vem o Piauí. Tem. Eu estou preparado.
Faça o partido as primárias para ver se eu não apareço! Alberto Silva, um nome extraordinário, foi tudo,
foi Governador, homenageado pelo Presidente Luiz
Inácio, Conselheiro da República, foi da EBTU, Polo
Nordeste, um empreendedor. Nós temos nomes no
Piauí. Eu. Eu sou um! Eu levaria este povo do Brasil a
estudar e trabalhar, faria um governo melhor do que
este que está aí.
Continuando: Maranhão. Não está aí? Tem o Ministro Edison Lobão, tem a Roseana Sarney. Agora, os
energúmenos, os poltrões, os vendilhões: “Ah, não tem
um candidato”. Não tem uma ova, seu vendilhão, seu
poltrão e seu energúmeno! V. Exª é que é essa porcaria
que estraga o nosso partido, que pensa assim. É.
Vamos seguindo na geograﬁa: do Pará, nós não
tivemos um Presidente do Senado, foi Governador, um
dos mais inﬂuentes oradores, Jader Barbalho? É.
Vamos andando: Amapá. O Presidente Sarney
não está sendo um extraordinário Presidente desta
Casa? Candidato bom de novo à Presidência da República, governou no período mais difícil, fez renascer
a democracia.
Aí, vamos andando: Roraima, qual é o mais inteligente do Governo? Quem é? É o Romero. Olhe
que esse Romero aí tem... Não é, não? Então, é um
nome, já foi Governador do Estado, a esposa, Prefeita, uma liderança.
Aí, nós vamos andando: Amazonas. O Governador é do PMDB, não é? Novo, dinâmico. Como é que
não temos?
Entramos no Acre. O mais honrado homem, amante do Direito. O pai já foi Governador. Falo de Geraldo
Mesquita Júnior. Quem é que tem mais moral, mais
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dignidade, conhece mais o Direito do que o auditor e
Senador?
Vamos andando para Rondônia. Estão aí o Raupp, o Amir Lando. São ﬁguras ímpares.
Goiás. Tem algum nome melhor nesta Pátria do
que o de Iris Rezende? Diga-me, Garibaldi? Tinha o
Mário Covas, que morreu. O resto conheço todo. Iris
Rezende é um homem que fez mil casas em um dia,
casas populares. Fui aprender com ele para governar
o Piauí. Ainda tem, no banco de reserva, Maguito, que
presidiu o nosso partido.
Em Tocantins há o Avelino, que nasceu no Piauí
e governou o Tocantins.
Como não temos?
Em Mato Grosso do Sul há um médico vibrante
que é Governador.
Em Mato Grosso, o Vice-Governador vai ser candidato.
Então, estamos repletos.
Aqui em Brasília. Quem é que tem o melhor nome
para ser Presidente? Deus fez o mundo, Juscelino Kubitschek e Roriz ﬁzeram Brasília.
Estão aí!
Então, não me venha com essa conversa. Eu
aqui quero te ajudar, Michel Temer. Talvez tenha tido...
Eu sei que V. Exª é muito mais. Mas, na sua eleição
para Presidente, eu fui a São Paulo, eu fui ao Rio de
Janeiro, eu fui a Minas, eu fui ao Piauí. Olha, faça as
primárias! Partido não pode fugir do povo. Partido...
Esse Barack Obama, quando entrou, nunca pensou
que ganharia. Os candidatos da cúpula, a Srª Hillary
Clinton, lá se chamam os capitães, os cardeais. Era.
Ele pensou que ia perder, daqui a oito anos ele seria.
Aí, o povo se aproximou do partido, o povo foi vendo
e o povo fez. E está aí o maior líder da história hoje
do mundo.
Então, tem que haver isso. Ulysses, que está encantado no fundo do mar, Roberto Cavalcanti, disse:
“ouça a voz rouca das ruas”. Partido ﬁcar ouvindo os
energúmenos, os poltrões, os vendilhões? Não admito.
Assim é no mundo democrático civilizado: na França,
na Inglaterra, se lançam os candidatos. Se não for, no
segundo turno há as composições. Mas se entregar
antes de começar o jogo?
Olha, meus meninos, a história ensina; a história
ensina, professor Doca Lustosa. Eu vi a Arena, era o
maior do mundo, não sei o quê, teve que mudar de
nome, envergonhado, e acabou, o PDS e tudo. Hoje,
está...
Mas a decepção do povo, depois das eleições em
que predominaram a teoria e a ﬁlosoﬁa dos energúmenos, dos vendilhões, dos poltrões, e dizer que nós
não temos nomes, esse partido vai se esfrangalhar.
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Esse partido grandioso que deu um ﬁlhote que está
aí, o PSDB, virilmente disputando e nos orgulhando
com seus candidatos.
Nós não temos? Acabem com essa conversa.
Essa conversa é feita e é traduzida pelos energúmenos,
pelos vendilhões e pelos poltrões do PMDB.
Em 1974, sem chance nenhuma, numa ditadura,
num colégio eleitoral, 17 líderes – um deles está aqui,
Jarbas Vasconcelos – formaram o PMDB autêntico e
criaram o anticandidato. Sem chance. Em 1974. Esse
partido, 1984/1994, 35 anos depois, não tem ninguém?
Olha, não vamos desrespeitar o povo, que elegeu a
maioria dos Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos e Vereadores.
Então, esta é a nossa advertência. Isso é que
é simples na reforma. É isso. Não vamos enganar o
povo. O PMDB nunca... Chegou Tancredo. Sarney foi
numa coligação. Ele era do PDS e foi para a Frente
Liberal. Foi extraordinário, cumpriu sua missão, foi o
pai da redemocratização, ninguém faria melhor que
ele uma transição na paz. Ninguém! Mas e o PMDB,
cadê? Está aí. E agora?
Então, estas palavras são para que haja uma
reﬂexão e tenhamos um candidato à Presidência da
República, para participarmos do aprimoramento da
democracia. Soberano é o povo, o povo é que decide,
o povo é que é o poder, mas nós não podemos ser os
covardes da Pátria.
Com a palavra, esse que é o meu candidato, como
foi a Presidente desta Casa, que é muito complexa,
ele que foi extraordinário Prefeito, duas vezes Governador, duas vezes Senador, Presidente desta Casa.
O Garibaldi está novo. Com a palavra, o Senador do
Rio Grande do Norte, meu candidato a Presidente da
República.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Mão Santa, agradeço, mais uma vez, a V. Exª os
elogios. Mas, infelizmente, eu só ouço esses elogios
mais de V. Exª. Se estivessem outros Senadores falando a mesma coisa, até... Mas é V. Exª que sempre se
lembra aqui da minha candidatura, que é, eu acredito,
uma candidatura hoje posta em termos de uma volta
ao Senado. Meu projeto é no sentido de lutar para que
eu seja Senador de novo. Mas eu, que sempre concordo com o Senador Mão Santa, queria ponderar o
seguinte: ele fez uma análise quase que Estado por
Estado. Acho que esqueceu...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Todos. Esqueci não. Pode ser que se lembre aí. Professor Doca
Lustosa, saíram todos os Estados?
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Todos os Estados...
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mato Grosso, o Vice, Sinval Barbosa. Está aqui, completou o
que faltava.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Mas,
então, eu queria dizer ao Senador Mão Santa que o
que acontece no PMDB é realmente um fenômeno
político que precisa ser estudado, porque é um partido que tem fortes lideranças regionais – e V. Exª agora foi descrevendo Estado por Estado, não esqueceu
nenhum –, mas não tem uma liderança nacional que
empolgue. Tem nomes, eu até admito...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador
Garibaldi, o Barack Obama, nem ele acreditava em
si mesmo. Ele foi se empolgando e tendo a força do
povo. Então, compete à direção do partido fazer as primárias. Lógico que, desses 60 citados, vai-se ﬁltrando
para, no ﬁm, haver alguns, como V. Exª, que seriam
os candidatos.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – É,
porque V. Exª...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Posso estar
errado. Mas sou como Descartes: “Penso, logo existo”.
Estou pensando assim.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Sei
que o seu raciocínio está procurando ser o mais cartesiano possível. Eu admito que o PMDB pudesse ter
um nome nacional que empolgasse. Vou citar apenas
aqui um exemplo, o Sérgio Cabral.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ele foi citado:
ele, Garotinho e a mulher. Extraordinário!
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Governador do Rio, um grande Estado, um grande eleitorado. Mas acontece que o próprio Governador Sérgio Cabral já descarta a sua candidatura, a despeito das suas
recomendações, do seu apoio e do apoio de outros,
dizendo que vai ser candidato à reeleição. Então, não
dá nem para embalar a candidatura do Sérgio Cabral.
E, sem querer desmerecer ninguém, porque se poderia
até pensar que estou aqui falando que o PMDB, Presidente Roberto Cavalcanti, que não é peemedebista,
mas é muito aﬁnado com o PMDB da Paraíba, com o
Governador José Maranhão, poderia até se pensar que
estou falando que o PMDB é um deserto de homens e
de ideias. Não é exatamente isso que estou dizendo.
O PMDB tem bons nomes, mas, Senador Mão Santa,
V. Exª é um homem muito experiente. Sei que V. Exª
tem uma sensibilidade muito grande e sabe que não
se improvisa candidato.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não, não se
está improvisando, não. Não estamos nem no ano eleitoral. A eleição é para o ano. Este é para tomar uma
decisão quanto à escolha do candidato em 29 de ju-
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nho de 2010. Vamos fazer os encontros, as primárias,
e aí surgirá...
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – O
meu desejo, até para o meu projeto no Estado, o meu
desejo e o de V. Exª...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O meu está
complicado. Se o PMDB foi engolido pelo PT, então me
engoliram, já estou engolido por antecipação.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – O
meu desejo era que tivéssemos um candidato a Presidente, porque, nos Estados, acho que a situação do
PMDB seria outra, apesar de ter...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quer que eu
lhe dê um exemplo? Quando fomos Governadores,
surgiu Quércia. Ele não foi eleito, mas elegeu dez do
PMDB, legalmente, puramente, com apoio do povo,
sem esse negócio de Justiça. O povo.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Pois
é. Então, para terminar, eu digo a V. Exª o seguinte:
o PMDB é um partido que tem uma estrutura muito
grande, que anda à procura de um candidato e não
encontra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Façam as
primárias! Vão aparecer. O povo vai se manifestar.
O Sr. Garibaldi ALVES FILHO (PMDB – RN) –
É um partido...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nos Estados
Unidos, vimos agora. A civilização é assim. Copiamos
a democracia da Grécia, da Itália, da França e agora
dos Estados Unidos. É isso. O Jack Welch, o maior
administrador do mundo, disse: “Eu ando por aí. O
que é bom eu copio”. Então, foi assim que surgiu o
Barack Obama.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Pois
é, se tivéssemos...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Do jeito que
sou encantado por V. Exª, V. Exª iria encantar todo o
Brasil, todos os Estados.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Não
temos um Barack Obama, infelizmente. Será que temos? Não temos um Barack Obama que, de repente, possa levantar o Brasil, possa tirar o Brasil dessa
polarização que existe hoje entre a candidata do PT,
candidata do Governo, e o candidato do PSDB. Entre
a Ministra Dilma e os dois candidatos possíveis do
PSDB, Governadores Serra e Aécio.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Aí é que o
PMDB tem a obrigação de tirar o povo do desânimo,
da descrença, desse desacreditar. Aí é que é mais
nossa obrigação.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) –
Acho que V. Exª merece o nosso elogio, o nosso
estímulo por essa perseverança. V. Exª é o nosso
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Diógenes, com aquela lâmpada, procurando um
candidato. Quem sabe se V. Exª não vai terminar
encontrando um candidato que queira levantar essa
bandeira do partido?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agradeço.
E que Deus me permita agradecer se V. Exª participar
e for o vencedor!
Essas são as minhas palavras, para uma reﬂexão.
Eu acho – eu não compreendo isto – que, se ele não
andar, não tiver coragem, não encantar o povo... Olha,
para terminar, esse negócio de provérbio, de sabedoria
popular, está até na Bíblia, em que temos os provérbios
de Salomão. E o povo tem uma sabedoria, que diz: “time
que não joga perde a torcida”. Então, tenho certeza de
que esse PMDB, já, já, se não enfrentar, será como a
Arena, que se envergonhou, tirou até o nome, mudou.
Mudou e ainda hoje morre de vergonha.
Vamos à luta, às urnas e à vitória, pela grandeza
da democracia!
Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Cristovam Buarque, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Mão Santa, parabéns pelo seu
pronunciamento.
A Mesa deu quarenta minutos a V. Exª, retribuindo todas as gentilezas que V. Exª tem para com
todos nós.
Senador Garibaldi, V. Exª deseja usar a tribuna?
(Pausa.)
Não.
O Sr. Roberto Cavalcanti, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agradecemos ao Senador Roberto Cavalcanti.
Vamos dar andamento ao Expediente.
Senado Federal, às 14h chegou esta documentação.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Senadores que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se dia 19
de maio do corrente, terça-feira, portanto, amanhã,
às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o sexagésimo aniversário do
jornal A Crítica, da cidade de Manaus, no Estado
do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que estão disponibilizados no sítio eletrônico do Senado Federal, especiﬁcamente na tramitação respectiva,
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quadros comparativos dos textos de todas as Medidas
Provisórias e Projetos de Lei de Conversão, bem como
de outras proposições legislativas destacadas em tramitação no Senado Federal.
Esta é mais uma ação da Política de Gestão do
Processo Legislativo Eletrônico, instituída pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2009, que visa a promover o uso da
informática para garantir o acesso integral aos documentos e registros do Processo Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em referência aos Requerimentos nºs 570 e 571, de
2009, tendo como primeiros signatários, respectivamente, os Senadores Romeu Tuma e Cristovam Buarque,
lidos na sessão de sexta-feira, dia 15 do corrente, de
criação de Comissões Parlamentares de Inquérito, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 244 do Regimento Interno, foram retiradas assinaturas antes de sua publicação.
Dessa forma, como as assinaturas remanescentes nos referidos Requerimentos não alcançam o
número mínimo de subscritores exigido constitucional
e regimentalmente, a Presidência determina sua remessa ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Comunico à Casa que, amanhã, estarei presente
no Seminário Nacional de Urbanismo, Paisagismo e
Arborização Urbana – Cenários, Avanços e Perspectivas das Cidades Brasileiras, promovido pelo Instituto
Biosfera, no Centro de Eventos do Copacabana Mar
Hotel, Copacabana.
Eles concederam a mim o Prêmio de Destaque
Nacional em Desenvolvimento Sustentável dos Centros Urbanos Brasileiros, a ser entregue em sessão
solene a transcorrer no dia 19 de março de 2009, no
Centro de Eventos do Copacabana Mar Hotel, à Rua
Ministro Viveiros de Castro, 155, Rio de Janeiro, no
horário das 19:30 às 20:30. “Na ocasião, V. Exª será
convidado a integrar a Mesa Diretora da sessão solene da premiação e também fazer um pronunciamento
alusivo ao evento”.
A premiação, o diploma, a medalha. E essa entidade, a Biosfera, tem como Presidente o Dr. Dorival
Correia Bruni, Geólogo, Mestre em Geociências, Professor do Instituto de Geociências da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ex-Presidente
da Associação Latino-Americana de Planejamento e
Gestão Ambiental (Alapam), Fundador e ex-Presidente
da Sociedade Brasileira de Geoquímica, Consultor da
Área de Gestão Ambiental Urbana. E o Vice-Presidente
é Ricardo Maia Cappelletti, Biólogo, pós-graduado em
Biologia Marinha pela Universidade Federal da Bahia,
consultor de projetos ambientais e de biodiversidade,
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conselheiro de meio ambiente do Instituto Brasileiro
de Estudos Especializados (Ibrae).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos desta sessão de segunda-feira, dia
18 de maio de 2009, iniciada às 14 horas, 75ª sessão
não deliberativa, em que os Senadores da República
falaram ao Brasil, à Pátria, ao povo, com reﬂexões de
assuntos de interesses da Nação, 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 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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
2
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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
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3
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: 19-3-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
4
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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
5
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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora

MAIO 2009

Maio de 2009

Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
7
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.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Quinta e última 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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 47, DE 2008
Discussão, em primeiro turno, da 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
da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à recomposição das Câmaras
Municipais.
Parecer sob nº 417, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valter Pereira, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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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
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa),
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996,
com a ﬁnalidade de discriminar as categorias
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de trabalhadores que se devem considerar
proﬁssionais da educação.
Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2002 (nº 1.043/99, na
Casa de origem, do Deputado Dr. Hélio), que
dispõe sobre a Declaração de Óbito e a realização de estatísticas de óbitos em hospitais
públicos e privados.
Pareceres favoráveis, sob nºs 274 e 275,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Eurípedes Camargo; e
– de Constituição, Justiça e Ciadadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
24
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, 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 da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
25
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
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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.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 855/2003, na
Casa de origem, do Deputado Carlos Sampaio),
que altera a redação do § 2º do art. 40 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui
o Código de Processo Civil (dispõe sobre a retirada dos autos para obtenção de cópias).
Parecer favorável, sob nº 150, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valter Pereira.
27
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.
28
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.
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29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 3.138/97,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Redecker), que altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6
de dezembro de 1982, estendendo as regras
desse diploma legal a todas as empresas que
venham a contratar ou transferir trabalhadores
para prestar serviço no exterior.
Pareceres favoráveis, sob nºs 151 e 152,
de 2009, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Efraim Morais.
30
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.
31
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.
32
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,
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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.
33
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.
34
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.
35
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.
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36
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.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 153, de 2008 (nº 2.379/2007,
na Casa de origem, do Deputado Regis de Oliveira), que dispõe sobre as certidões expedidas pelos Ofícios do Registro de Distribuição
e Distribuidores Judiciais.
Parecer favorável, sob nº 155, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator, Senador Expedito Júnior.
38
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.
39
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).
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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.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em 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.
41
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.
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42
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 regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 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, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
43
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.
44
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,
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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 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.
46
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.
47
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2004
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 41, de
2004, do Senador Antonio carlos Magalhães,
que institui o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de mérito jornalístico.
Parecer sob nº 283, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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48
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, de autoria da Senadora Lúcia Vânia, seja dispensado o parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos. (Fixação
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade).
49
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 488, de 2008, do Senador Marcelo
Crivella, solicitando a criação de Comissão
Temporária, composta por quinze membros
titulares e igual número de suplentes, para,
no prazo de cento e vinte dias, promover amplo debate e propor medidas para adoção de
um novo pacto federativo no Brasil, ou para o
aperfeiçoamento do vigente.
50
REQUERIMENTO Nº 1099, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.099, de 2008, do Senador Papaléo Paes
e outros senhores senadores, solicitando, nos
termos regimentais, voto de congratulações
ao Governador do Estado de São Paulo, José
Serra, pela elaboração do Projeto de Lei que
proíbe o fumo em ambientes coletivos, sejam
públicos ou privados.
Parecer favorável, sob nº 420, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
51
REQUERIMENTO Nº 227, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 227, de 2009, da Senadora Lúcia Vânia,
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solicitando o desapensamento dos Projetos
de Lei do Senado nºs 14 e 20, de 2008, por
tratarem de matérias distintas (dispõem sobre
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados ¿ IPI, nos casos que especiﬁcam).
52
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 511, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2006, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (dação em pagamento de imóvel do INSS).
53
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, de autoria da
Senadora Kátia Abreu, seja dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
(Isenta do adicional ao frete a renovação da
Marinha Mercante).
54
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 559, de 2009, do Senador Marco Maciel,
solicitando a tramitação conjunta das Propostas
de Emenda à Constitucão nºs 41, de 2003; e
98, de 2007, por regularem a mesma matéria
(reeleição do Presidente da República, Governadores e Prefeitos).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16
minutos.)
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Ata Da 76ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 19 de maio de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, César Borges, Cícero Lucena,
Papaléo Paes, Paulo Paim, Augusto Botelho, Romeu Tuma, Gilvam Borges e Delcídio Amaral
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 11 minutos, e encerra-se às 21 horas e 42 minutos.)

É o Seguinte o Registro de Comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – A Presidência designa o Senador Jefferson
Praia para Relator revisor da Medida Provisória nº
456, de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 4, de 2009, interposto no prazo regimental,
no sentido de que continue a tramitação da Proposta
da Emenda à Constituição nº 65, de 2003, tendo como
primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que dá
nova redação ao art. 14 e revoga o inciso III do art. 15
da Constituição Federal, para permitir o voto facultativo
dos presos e manter a inelegibilidade.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente para apreciação.
É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO Nº 4 – PLENÁRIO
(PEC nº 65, de 2003)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 101, § 1º, c/c com art., 254,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, recorremos para o Plenário da decisão da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), que emitiu parecer pela
rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 65,
de 2003, que “dá nova redação ao artigo 14 e revoga
o inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, para
permitir o voto facultativo dos presos e manter sua
inelegibilidade.”
Sala das Sessões, de 2009.

RECURSO Nº – PLENÁRIO
(PEC nº 65, de 2003)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 101, § 1º, c/c com art. 254,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, recorremos para o Plenário da decisão da Comissão de

Quarta-feira 20

341

17967

Constituição e Justiça (CCJ), que emitiu parecer pela
rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 65,
de 2003, que “dá nova redação ao artigo 14 e revoga
o inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, para
permitir o voto facultativo dos presos e manter sua
inelegibilidade.”
Sala das Sessões, de 2009. – Paulo Paim,
Senador PT – RS.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às 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.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo das
seguintes matérias:
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– Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2003 (nº
4.331/2001, na Casa de origem, do Deputado
José Roberto Batochio), que revoga o art. 188
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (dispõe sobre cômputo
em quádruplo do prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda
Pública ou o Ministério Público); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 2005 (nº
4.418/2004, na Casa de origem, do Deputado
João Campos), que acrescenta parágrafo ao art.
10 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal, determinando
que o delegado de polícia comunicará à vítima
a remessa dos autos de inquérito policial ao juiz
competente, bem como informará o prazo previsto para oferecimento da denúncia.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Sobre a mesa, mensagens do Presidente da
República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 82, de 2009 (nº 320/2009, na origem), de 14 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 2, de 2009 – CN, que abre ao Orçamento de
Investimento para 2009, em favor da empresa
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, crédito suplementar no valor de trinta e
sete milhões de reais, para os ﬁns que especiﬁca,
sancionado e transformado na Lei nº 11.937, de
14 de maio de 2009;
– Nº 83, de 2009 (nº 321/2009, na origem), de 14 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 3, de 2009 – CN, que abre ao Orçamento de
Investimento para 2009, em favor de empresas do
Grupo Eletrobrás, crédito especial no valor total
de trezentos e dez milhões, quinhentos e onze
mil e oitocentos e oitenta e seis reais, para os
ﬁns que especiﬁca, sancionado e transformado
na Lei nº 11.938, de 14 de maio de 2009; e
– Nº 84, de 2009 (nº 330/2009, na origem), de 14 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 8, de 2009 – CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito
especial no valor de um bilhão de reais, para o
ﬁm que especiﬁca, sancionado e transformado
na Lei nº 11.939, de 14 de maio de 2009.

MAIO 2009

Maio de 2009

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
As Mensagens nºs 82 a 84, de 2009, juntadas
aos processados dos Projetos de Lei nºs 2, 3 e 8, de
2009-CN, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que passo a ler.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2009
Altera o § V 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.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O § 8º do art. 201 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 201. ............................................. ...
§ 8º Para os que exerceram a função
de professor, os requisitos a que se refere o
inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos
em um ano, a cada seis anos, se homem, ou
cinco anos, se mulher, de efetivo exercício do
magistério na educação infantil e no ensino
fundamental, médio e superior.
.................................................... (NR)’’
Art. 2º Esta Proposta de Emenda à Constituição
entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
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, 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 pre-
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videnciário 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 3.772, proposta contra
o art. 1º da Lei nº 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.
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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.
Dada a relevância do tema, estamos certos de que
os nobres pares emprestarão todo o apoio a esta iniciativa, que se reveste de indiscutível justiça social.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emendas Constitucionais
Decreto Legislativo com força de Emenda Constitucional
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
Preâmbulo
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 201. A previdência social será organizada sob
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
ﬁliação obrigatória, observados critérios que preservem
o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial e atenderá nos termos
da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para
o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
....................................................................................
LEI Nº 11.301, DE 10 DE MAIO DE 2006
Altera o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, incluindo, para os efeitos
do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do
art. 201 da Constituição Federal, deﬁnição
de funções de magistério.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
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‘‘Art. 67. ................. ...............................
§ 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 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.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 2006; 185º da Independência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula Da
Silva, Fernando Haddad.
Este texto não substitui o publicado do DOU de 11-5-2006.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 481, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2005, de autoria do Senador
Pedro Simon, que altera a Lei nº 8.443, de
1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras
providências, modiﬁcando a redação do §
1º do art. 55, que trata do sigilo das denúncias formuladas ao TCU.
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
Nos termos regimentais, vem à consideração desta Comissão, em decisão terminativa, o anexo Projeto
de Lei do Senado nº 61, de 2005, que altera a Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992, modiﬁcando a redação
do § 1º do art. 55, que trata do sigilo das denúncias
feitas ao Tribunal de Contas da União.
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Ao justiﬁcar sua iniciativa, o nobre autor, Senador
Pedro Simon, aduz as seguintes considerações:
O projeto assegura a ﬁscalização exercida
pelo Tribunal de Contas da União, por meio do
importante instrumento da denúncia popular,
ao afastar eventual intimidação do cidadão que
venha a ter conhecimento de irregularidade praticada em sua comunidade. O sigilo da autoria
da denúncia garante a segurança pessoal contra
eventuais represálias e é fator de inclusão social, alimentando a cidadania e o compromisso
coletivo com a questão pública.
Por essa razão, é necessário que o cidadão, ao formular denúncia procedente, possa
encontrar no TCU, órgão auxiliar do Congresso
Nacional no mister do controle externo, a certeza
de que sua segurança pessoal e a de sua família
estarão resguardadas, ﬁcando afastados os temores de sanções, represálias ou ameaças.
II – Análise
O constituinte de 1988, prestigiando o chamado
controle social, em que se faculta ao cidadão o exercício direto da ﬁscalização do emprego dos dinheiros
públicos, a par dos tradicionais controles interno (da
repartição) e externo (do Congresso Nacional e do
próprio TCU), consignou no Texto Fundamental no §
2º do art. 74 a regra de que “qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato é parte legítima para,
na forma da lei, denunciar irregularidades perante o
Tribunal de Contas da União.
A Lei nº 8.443, de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), ao regulamentar a matéria,
dispôs:
Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias
formuladas, até decisão deﬁnitiva sobre a matéria.
§ 1º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não
o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia.
A redação alvitrada estatui que, ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria
da denúncia, quando imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
Assim, pela redação original cabe ao Tribunal, ao
decidir, aquilatar da conveniência ou não de manter o
sigilo quanto ao objeto e à autoria. Pela redação pretendida, o Tribunal deve manter o sigilo, quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Logo, o
autor da denúncia, que se quer preservar de pressões
e de ameaças, ﬁcou desamparado. Ora, segundo a justiﬁcação, é exatamente a ﬁgura do denunciante que se
quer resguardar contra “eventuais represálias”.
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Lembro que o debate foi travado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do Mandado
de Segurança nº 24.405 – DF, pois ali aconteceu algo
inusitado: O Sr. Eclides Ducan Janot de Matos foi denunciado ao TCU, o que gerou o processo administrativo
TC nº 2.369/2001-8, e ao ﬁnal não foram encontrados
quaisquer ilícitos. Solicitando, então, a identiﬁcação
do denunciante, tal pedido foi negado, pois o TCU, na
forma do disposto no art. 55, “dará tratamento sigiloso
às denúncias formuladas, até decisão deﬁnitiva sobre
a matéria” (art. 55). Decidindo, o Tribunal manterá “ou
não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia”
(art. 55, 1º).
Evidentemente no caso concreto julgado pelo STF,
– e isto está claro no voto de todos os Ministros –, havia uma forte indicação de denuncismo irresponsável,
daí porque se buscava a identiﬁcação do denunciante
para que esse respondesse, por sua má-fé, perante os
tribunais. Mas, por outro lado, é necessário cautela e
prudência, pois a denúncia anônima é uma garantia da
participação popular, que fomenta os cidadãos a participarem, criticamente, da vida política nacional, sem temor
e medo de represálias. A rigor, a denúncia junto ao TCU
não é anônima, pois relativamente ao poder público há
uma identiﬁcação. O anonimato é uma proteção do denunciante contra represálias do denunciado.
De qualquer forma, o STF entendeu de declarar
inconstitucional o dispositivo que aqui o Senador Pedro
Simon busca modiﬁcá-lo para, justamente, adequá-lo à
Constituição Federal, inclusive levando em consideração
as razões jurídicas expostas no julgamento do STF.
Por tais motivos, imaginamos que a proposta deve
ser aprovada, mesmo porque está em conformidade com
o disposto no art. 5º, inciso XXXIII da CF/88, que reza:
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de sua interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
Portanto, haverá uma perfeita compatibilização em,
por um lado, se resguardar a cidadania, no caso, ao se
oferecer denúncias sem temor de represálias perante o
TCU, pois estará assegurado o anonimato. E, por outro
lado, o eventual denuncismo irresponsável ﬁcará afastado, pois após a decisão do TCU, tal sigilo só será mantido, se, e somente se, for imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado. Ora, a proteção ao denunciante
que oferta denúncia correta, fruto do exercício da cidadania que protege o patrimônio público, é antes de tudo
interesse da sociedade como um todo e, principalmente,
dever de um Estado democrático de Direito.
Assim, a iniciativa poderá ser acolhida pelo Senado Federal, tendo em vista que é da competência
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privativa da União legislar sobre o tema (CF, art. 22,
XXVII) por intermédio do Congresso Nacional (CF, art.
48) e o poder de iniciativa é concorrente (CF, art. 61,
caput). Ademais, foi redigida em boa técnica legislativa e não contém eiva de injuridicidade.
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III – Voto
Por tudo quanto foi exposto e justiﬁcado, nosso
voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 61, de 2005.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2005.
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Ofício nº 74/06 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 6 de dezembro de 2006
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 61, de
2005, que “Altera a Lei nº 8.443, de 1992, que dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências, modiﬁcando a redação do §
1º do art. 55, que trata sigilo das denúncias formuladas
ao TCU”, de autoria do Senador Pedro Simon.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
Cidadania.
OF. SF/341/2007
Em 28 de fevereiro de 2007
Senhor Relator,
Tendo sido V. Exª o relator, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de Lei do Senado
nº 61, de 2005, que altera a Lei nº 8.443, de 1992, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências, modiﬁcando a redação
do § 1º do art. 53, que trata do sigilo das denúncias
formuladas ao TCU, comunico-lhe que, cotejando o
texto do Projeto (ﬂs. 1 e 2) com o texto do art. 55 da
Lei nº 8.443, de 1992, objeto da referida proposição, foi
constatada a existência de § 2º no Diploma legal que,
conforme o texto aprovado, está sendo revogado.
Antes de enviar a matéria à revisão da Câmara
dos Deputados, solicito a manifestação de V. Exª sobre
a redação do referido dispositivo.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal.
OF. GSACV Nº 027/2007
(Adendo ao Parecer nº de 2009, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Brasília, 10 de abril de 2007
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e em resposta
ao Ofício SF/341/2007, de 28 de fevereiro de 2007, informo a Vossa Excelência que o objeto do Projeto de Lei
do Senado nº 61, de 2005, circunscreve-se à redação
do § 1º do art. 55 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de
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1992, pertinente à manutenção do sigilo da denúncia
formulada ao Tribunal de Contas da União.
Nesse sentido, consoante a ementa e o inteiro
teor do art. 1º do projeto, bem como os debates travados na CCJ do Senado Federal, restaram preservadas
as redações originais atribuídas ao caput e ao § 2º do
mencionado art. 55 da Lei nº 8.443/1992.
Contudo, como bem reparou Vossa Excelência, a
redação atribuída à proposição merece reparo quanto
a sua forma, objetivando melhor traduzir o mérito do
projeto aprovado pela Comissão.
Dessa forma, à luz do disposto na Lei Complementar nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar
nº 107/2001, apresento a seguinte redação ao Projeto
de Lei do Senado nº 61, de 2005, para ﬁns de revisão
pela Câmara dos Deputados.:
“Altera a Lei nº 8.443, de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União e dá outras providências, acrescentando § 3º ao art. 55, que trata do sigilo das
denúncias formuladas ao TCU.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.443, de 16 de julho
de 1992, passa a vigorar acrescido de § 3º:
‘Art. 55. ............................................. ....
§ 1º ......(manter ou não o sigilo ao objeto
e à autoria da denúncia). Expressão suspensa
pela Resolução SF nº 16, de 2006.
§ 2º........................................................
§ 3º Ao decidir, caberá ao tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria da denúncia
quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (NR).’
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.”
Agradeço a atenção deferida e aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinguida consideração.
Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos
Valadares, PSB/SE.

TEXTO FINAL
APROVADO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 2005
Altera o art. 55 da Lei nº 8.443, de 16
de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. da Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 55. ............................................... ..
........................................... ...................
§ 3º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria da denúncia
quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Of. nº 707/09/SGM/P
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Tribunal de Contas da União e dá outras providências,
modiﬁcando a redação do § 1º do art. 55, que trata do
sigilo das denúncias formuladas ao TCU, por ter sido
constatado que não se completou sua apreciação no
Senado Federal.
Atenciosamente, – José Sarney, Presidente do
Congresso Nacional.
Restituam-se os autógrafos do Projeto de Lei nº
61, de 2005 do Senado Federal (PL nº 790/2007 na
Câmara dos Deputados). Oﬁcie-se ao Presidente do Senado Federal. Com efeito, arquive-se o processado referente ao Projeto de Lei nº 790/2007. Publique-se.
Em, 4-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Brasília, 30 de abril de 2009
PARECER Nº 482, DE 2009
Assunto: Ofício do Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal, solicitando a devolução dos autógrafos do Projeto de Lei nº 61, de 2005 do Senado
Federal (PL nº 790/2007 na Câmara dos Deputados),
que altera a Lei nº 8.443, de 1992, que dispõe sobre
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas União e dá outras providências, por ter sido constatado que não se
completou sua apreciação naquela Casa.
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício supra, conforme solicitado
por Vossa Excelência, restituo os autógrafos do Projeto
de Lei do Senado nº 61, de 2005.
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.
OF. SF Nº 319/2009
Brasília, 8 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a devolução dos autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2005
(PL nº 799, de 2007, na Câmara), que altera a Lei nº
8.443, de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do

Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte sobre a Mensagem nº 70, de 2009
(nº 293/09, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Manoel Rangel Neto para ser reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da
Agência Nacional do Cinema – ANCINE,
cujo término do mandato ocorrerá em 23
de maio de 2009.
Relator ad hoc: Senador Cícero Lucena
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte em
votação secreta realizada em 19 de maio de 2009,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Francisco Dornelles sobre a Mensagem nº 70, de
2009, opina pela aprovação da indicação do Senhor
Manoel Rangel Neto, para exercer o cargo de Diretor
Presidente da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, por 19 votos favoráveis, 1 contrário(s) e zero abstenção (ões).
Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.
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Relatório
Relator: Senador Francisco Dornelles
Relator Ad Hoc: Senador Cícero Lucena
O Senhor Presidente da República, por intermédio da Mensagem nº 70, de 2009 (nº 293, de 2009, na
origem), de 29 de abril de 2009, submete à apreciação
do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea f da Constituição Federal, combinado com o art. 80
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, a escolha do nome do Senhor Manoel Rangel Neto,
para ser reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Cinema – ANCINE, cujo término
de mandato ocorrerá em 23 de maio de 2009.
Atendendo ao disposto no art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a mensagem presidencial
se faz acompanhar do curriculum vitae do indicado. Do
informe encaminhado, recolhemos e apresentamos aos
senhores membros da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE) os dados que se seguem.
O Senhor Manoel Rangel Neto, brasileiro, nascido
no dia 2 de junho de 1971, em Brasília, Distrito Federal,
é Mestre em Comunicação e Estética do Audiovisual do
Programa de Ciências da Comunicação da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Ocupa, desde 2007 até o próximo dia 23 de maio de
2009, o cargo de Diretor-Presidente da Agência Nacional de Cinema – ANCINE, onde exerceu, também,
a função de Diretor, no biênio 2005/2006.
A análise do currículo proﬁssional do indicado
demonstra claramente a experiência no setor de comunicações, em geral, e na área do audiovisual, em
particular.
Destaque-se que, de 2004 a 2005, o indicado
exerceu o cargo de Assessor Especial do ex-Ministro
da Cultura Gilberto Gil. Anteriormente, de 2004 a 2005,
havia desempenhado a função de Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), tendo, de
2003 a 2004, ocupado o cargo de Assessor Especial
da Secretaria para o Desenvolvimento das Artes Audiovisuais do referido Ministério.
Nesse mesmo ano de 2004, o indicado representou o MinC no Comitê de Desenvolvimento do Sistema
Brasileiro de Televisão Digital.
Antes disso, em 2001 e 2002, foi Presidente da
Comissão Estadual de Cinema da Secretaria de Cultura
de São Paulo e, em 2000, representante da seccional
da Associação Brasileira dos Documentaristas (ABDSP) na Comissão Estadual de Cinema da Secretaria
de Cultura de São Paulo.
Além das mencionadas atividades de representação na área do cinema, o indicado tem publicado artigos
e dado entrevistas nos principais jornais do País e em
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revistas especializadas, tais como “A cara do cinema
em 2009”, publicado no O Globo, em 6 de dezembro
de 2008, e “Na onda desenvolvimentista”, na revista
Tela Viva, nº 166, em janeiro de 2007.
O currículo em exame informa, ainda, que o indicado exerceu a atividade de diretor e roteirista cinematográﬁco de curtas-metragens, além de desempenhar outras
funções relacionadas à área técnica do cinema.
De acordo com o currículo, o indicado realizou,
como diretor e corroteirista, trabalhos para a televisão,
tais como o vídeo “Repensando o Brasil”, em 2002, e o
programa “ABD no AR”, exibido semanalmente na TV
USP, no Canal Comunitário e na TV Senado.
No campo da reﬂexão cinematográﬁca, o indicado
organizou e protagonizou diversas participações em
eventos cinematográﬁcos, desde 1996, tais como a organização do 1º Encontro do Cinema Cultural Paulista,
pela ABD-SP, em 2000, e do Seminário Fantasmas do
Cinema Brasileiro, no Espaço Unibanco de Cinema,
em junho de 1999, na cidade de São Paulo.
Outra frente de atividade diretamente relacionada
à formação do candidato é a crítica cinematográﬁca por
ele realizada como editor da revista de cinema Sinopse, publicada pelo Cinema da USP, de 1999 a 2002.
Essa atividade é listada entre outras, como colunista
especializado e editor, desde 1996.
No âmbito do ensino, o indicado exerceu o magistério na área de cinema, de 1998, como professor
no Curso Livre de Cinema, no Museu da Imagem e do
Som, até 2001, como professor no Curso Livre de Cinema ministrado na Livrada Cultura, em promoção do
Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo.
Diante do exposto, em cumprimento às disposições regimentais, submeto à apreciação e julgamento
desta douta Comissão de Educação, Cultura e Esporte
um resumo das informações que caracterizam a vida
proﬁssional do Senhor Manoel Rangel Neto, certo da
existência de elementos suﬁcientes para orientar a
deliberação.
Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns, Presidente. – Senador Francisco Dornelles,
Relator. – Senador Cícero Lucena, Relato ad hoc.
PARECER Nº 483, DE 2009
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte sobre a Mensagem nº 71, de 2009
(nº 294/09, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Paulo Xavier Alcoforado para exercer
o cargo de Diretor da Agência Nacional do
Cinema – ANCINE, na vaga decorrente da
renúncia do Senhor Sérgio Henrique de Sá
Leitão Filho.
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Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte em
votação secreta realizada em 19 de maio de 2009,
apreciando o relatório apresentado pela Senhora Senadora Ideli Salvatti sobre a Mensagem nº 71, de 2009,
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opina pela Aprovação da indicação do Senhor Paulo
Xavier Alcoforado, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional do Cinema – ANCINE, por 19 votos
favoráveis, 1 contrário(s) e zero abstenção (ões).
Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.
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Relatório
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator Ad Hoc: Senado Marco Maciel
O Senhor Presidente da República, por intermédio da Mensagem nº 71, de 2009 (nº 294, de 2009, na
origem), de 29 de abril de 2009, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso
III, alínea f da Constituição Federal, combinado com
o art. 8º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a escolha do nome do Senhor Paulo
Xavier Alcoforado, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Cinema – ANCINE, na vaga decorrente da renúncia do Senhor Sérgio Henrique de
Sá Leitão Filho.
Atendendo ao disposto no art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a mensagem
presidencial se faz acompanhar do curriculum vitae
do indicado. Do informe encaminhado, recolhemos e
apresentamos aos senhores membros da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE) os dados a seguir.
O Senhor Paulo Xavier Alcoforado, brasileiro, 39
anos, cursou Direito na Universidade Federal da Bahia,
Letras na Universidade de São Paulo, e Estudos em
Dramaturgia e Realização em Cinema e Televisão no
Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria do Ceará,
sob direção de Orlando Senna e Maurice Capovilla.
A análise do currículo proﬁssional do indicado
demonstra claramente sua experiência na área do
audiovisual.
Nos Estados da Bahia, Ceará e São Paulo, realizou e participou de seminários com ênfase na questão
da mídia, tendo ministrado cursos na área do audiovisual, com foco no documentário, na Universidade de São
Paulo (USP), na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), no Museu de Arte Moderna (MAM),
no SESC e no Senac, entre outras instituições.
Ainda nesses estados, produziu e publicou textos para a mídia impressa, como os jornais A Tarde,
Correio da Bahia e Diário do Nordeste, e para publicações acadêmicas, como a revista Sinopse, da
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da
Universidade de São Paulo (USP), integrando, inclusive, o conselho editorial da revista ao tempo em que
participava da representação da Associação Brasileira
de Documentaristas, Seção São Paulo.
Na área do audiovisual, trabalhou em programas
de televisão, tais como “ABD no ar” e “Corte Seco”,
veiculados pela TV Senado, e realizou curtas-metragens exibidos em festivais de cinema e veiculados
pela televisão.
O currículo em exame informa, também, que o
indicado implementou e ocupou o cargo de Diretor
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Executivo das três primeiras edições do Programa de
Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário
Brasileiro – DOCTV, iniciativa do Ministério da Cultura, Empresa Brasil de Comunicação, Fundação Padre
Anchieta e Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais – ABEPEC. O programa
foi responsável pela reunião de emissoras públicas da
televisão e seções estaduais da Associação Brasileira
de Documentaristas – ABD, sistematizando, por intermédio de operação em rede, ações de capacitação,
co-produção, teledifusão e promoção à exportação de
documentários brasileiros.
Indicado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, o Sr. Paulo Xavier Alcoforado exerceu,
ainda, a função de Coordenador Executivo dos processos de implementação do I Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário IberoAmericano – DOCTV IBERO-AMÉRICA, congregando
vários países latino-americanos em torno de objetivos
similares ao do programa DOCTV realizado no País.
Na área institucional, exerceu o cargo de Assessor Especial do Ministro da Cultura e de Diretor
da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura,
entre novembro de 2007 e dezembro de 2008, etapa
em que o escopo da Secretaria foi ampliado, de modo
a abranger as políticas de cinema, televisão, internet,
jogos eletrônicos e mídias móveis, para citar as mais
importantes.
No âmbito do Programa de Estímulo à Parceria
entre a Produção Independente e a Televisão Brasileira, o indicado foi responsável pelo IV DOCTV e pela
primeira edição do Edital de Seleção de Projetos de
Desenvolvimento e Produção de Teledramaturgia Seriada para TV Públicas – FIC/TV Mais Cultura, além de
ter liderado a primeira edição do Programa de Fomento à Produção e Teledifusão de Séries de Animação
Brasileiras – ANIMATV.
Ainda nessa esfera, o currículo informa que o
indicado formulou e implementou o Programa de Fomento à Produção e Exportação do Jogo Eletrônico
Brasileiro – BrGames, o Programa Laboratórios de
Experimentação e Pesquisa em Tecnologias Audiovisuais – XPTA.LAB e o Banco de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros.
Relativamente à atividade audiovisual internacional, o indicado formulou e implementou programas
relacionados ao Mercado Comum do Sul – MERCOSUL e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.
Em ambas as esferas, o indicado formulou programas de fomento à produção e teledifusão, envolvendo, no primeiro caso, os países-membros do Mercosul, com ênfase nas séries de animação dirigidas à
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infância e à adolescência, e, no segundo, as nações
integrantes da CPLP. Acrescente-se que os Ministros
da Educação e da Cultura da CPLP aprovaram o I
Programa DOCTV CPLP, para ser executado a partir
de janeiro de 2009.
Ainda na esfera institucional, o indicado participou do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual e do Comitê para o Desenvolvimento do Sistema
Brasileiro da Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T,
tendo, ainda, participado dos comitês gestores dos
programas setoriais de exportação Cinema do Brasil
e Brazilian TV Producers.
Diante do exposto, em cumprimento às disposições regimentais, submeto à apreciação e julgamento
desta douta Comissão de Educação, Cultura e Esporte
um resumo das informações que caracterizam a vida
proﬁssional do Senhor Paulo Xavier Alcoforado, certa
da existência de elementos suﬁcientes para orientar
a deliberação.
Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns – Presidente. – Senadora Ideli Salvatti,
Relatora. – Senador Marco Maciel, Relator Ad Hoc.
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PARECER Nº 484, DE 2009
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte sobre a Mensagem nº 72, de 2009
(nº 295/09, na origem), que submete a apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Glauber Piva Gonçalves para exercer
o cargo de Diretor da Agenda Nacional de
Cinema – ANCINE, na vaga decorrente do
término do mandato do Senhor Nilson Rodrigues da Fonseca, que ocorrerá em 29
de maio de 2009.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte em
votação secreta realizada em 19 de maio de 2009, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Cristovam Buarque sobre a Mensagem nº 72, de 2009,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Glauber
Piva Gonçalves, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional do Cinema – ANCINE, por 18 votos
favoráveis, 2 contrário(s) e zero abstenção (ões).
Sala das Comissões, 19 de maio de 2009.
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Relatório
Relator: Senador Cristovam Buarque
Por intermédio da Mensagem nº 72, de 2009,
o Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a escolha do nome do Senhor Glauber Piva Gonçalves, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional do Cinema (ANCINE).
O currículo do candidato que acompanha a Mensagem Presidencial, de conformidade com o art. 383,
I, do Regimento Interno do Senado Federal, atesta
sua qualiﬁcação.
Glauber Piva Gonçalves e Bacharel em Ciências
Sociais, e Master e Estúdios Políticos Aplicados. De
sua trajetória, consta a atuação na ATO Consultoria
e Assessoria, desde 2006, e a docência em políticas
culturais pelas Faculdades de Artes do Paraná.
É autor de vários títulos, entre eles Cultura, participación social y reformas institucionales: constitución
de un Sistema Nacional de Cultura en Brasil, pela Fundacion Internacional y para Ibero-América de Políticas
Públicas (FIIAPP), Espanha (no prelo); e Um estado
de palavra, in Caderno Políticas Públicas do Livro e
Leitura. Série Cadernos da Ibero-América.
Sua atuação como militante cultural o levou a participar de diversos encontros e seminários no Brasil e
em outros países, como o Fórum Latino-Americano da
Agenda 21 das Cidades para a Cultura, Porto Alegre,
2004, o XII Encontro do Foro de São Paulo, São Paulo,
2005, o Seminário Latino-americano de Culturas Populares, Brasília, 2006; o Fórum Cultural Mundial, Rio
de Janeiro, 2006; o Encuentro por la Cooperación de
los Ayuntamientos con La Habana, Havana, em Cuba,
2006, e do Interacció – Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura, Barcelona, Espanha, 2004.
Ministrou palestras no Brasil e em outros países, em eventos, como a IV Conferência Nacional de
Educação e, Cultura, Brasília, 2005; a Semana de Literatura Brasileira de Madrid, Madri, Espanha, 2008,
e a III Tribuna Máster de Estúdios Políticos Aplicados
(MEPA), Madri – Espanha, 2008.
Na área pública, foi Secretário Municipal de Cultura da cidade de Votorantim (SP), ocasião em que foi
coordenador de um Fórum de Dirigentes Municipais
de Cultura, no Estado de São Paulo.
Considera-se, assim, que as informações constantes do currículo do Senhor Glauber Piva Gonçalves comprovam sua qualiﬁcação para o adequado
desempenho do cargo, nos termos do art. 52, inciso
III, alínea f, da Constituição Federal, combinado com
o art. 8º da Medida Provisória nº 2.228-1, de setembro de 2001.
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Estes são os elementos disponíveis para que
esta Comissão delibere sobre a indicação, pelo Senhor Presidente da República, do Senhor Glauber
Piva Gonçalves para o cargo de Diretor da Agência
Nacional do Cinema (ANCINE).
Sala da comissão, 19 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns, Presidente. – Senador Cristovam Buarque, Relator.
PARECER Nº 485, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o texto ﬁnal do Projeto
de Lei do Senado nº 173, de 2001, de autoria
do Senador Alvaro Dias, que “altera o art. 1º
da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para
estabelecer normas que visam a proteger
a vítima e a testemunha de delito”, com as
Emendas nºs 1 e 2 – CCJ.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação do texto ﬁnal do Projeto
de Lei do Senado nº 173, de 2001, que “altera o art.
1º da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para estabelecer normas que visam a proteger a vítima e
a testemunha de delito”, consolidando as Emendas
nºs 1 e 2 – CCJ, aprovadas em 22 de novembro de
2006.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Presidente
– Demóstenes Torres, Relator – Flexa Ribeiro
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2001
(Anexo ao Parecer nº 485, de 2009-CCJ)
Altera o art. 1º da Lei nº 9.807, de 13
de julho de 1999, para estabelecer normas
que visam a proteger a vítima e a testemunha de delito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei nº 9.807, de 13 de julho de
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes
que estejam coagidas ou expostas a grave
ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito
Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta lei,
assegurado a elas o direito:
I – à opção de não depor na presença do
acusado, ou de seus familiares ou amigos;
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II – à opção de depor encapuzadas ou
usando microfone com modiﬁcador de voz;
III – ao sigilo dos respectivos endereços,
que não podem constar dos inquéritos e processos judiciais;
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IV – a sala separada da do acusado, enquanto estiverem à disposição do Juiz.
.............. .......................................(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 173, DE 2001,
(Na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania que:)
Altera o art. 1° da Lei n° 9.807, de 13
de julho de 1999, para estabelecer normas
que visam a proteger a vítima e a testemunha de delito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 9.807, de 1999, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes
que estejam coagidas ou expostas a grave
ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito
Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei,
assegurado a elas o direito:
I – à opção de não depor na presença do
acusado, ou de seus familiares ou amigos;
II – à opção de depor encapuzadas ou
usando microfone com modiﬁcador de voz;
III – ao sigilo dos respectivos endereços,
que não podem constar dos inquéritos e processos judiciais;
IV – a sala separada da do acusado, enquanto estiverem à disposição do Juiz.
...................................................... (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Presidente
Senador Demóstenes Torres
Ofício nº 64/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 22 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação da redação do texto ﬁnal do Projeto de
Lei do Senado n° 173, de 2001, que “Altera o artigo 1°
da Lei n° 9807, de 13 de julho de 1999, para estabelecer
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normas que visam a proteger a vítima e a testemunha
de delito”, de autoria do Senador Alvaro Dias.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO.
OF. SF/320 /2007
Em 27 de fevereiro de 2007
Senhor Presidente,
Tendo sido aprovado, nessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2001, que altera o artigo I° da Lei n°
9.807, de 13 de julho de 1999, para estabelecer normas que visam a proteger a vítima e a testemunha de
delito, comunico-a V. Exª que, cotejando o texto ﬁnal
aprovado nesse Colegiado (ﬂs. 17) com o texto do art.
1° da Lei n° 9.807, de 1999 (ﬂs. 4), objeto da referida
proposição, foi constatada a existência dos §§ 1° e 2°
no Diploma legal que, conforme o texto ﬁnal apresentado, estão sendo revogados.
Antes de enviar a matéria à revisão da Câmara
dos Deputados, solicito a manifestação de V. Exª sobre
a redação do referido dispositivo.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal
PARECER Nº , DE 2008
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em decisão terminativa, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2001,
que “altera o art. 1° da Lei n° 9.807, de 13
de julho de 1999, para estabelecer normas
que visam a proteger a vítima e a testemunha de delito.”
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado n° 173, de
2001, que pretende alterar o art. 1° da Lei n° 9.807,
de 13 de julho de 1999, de modo a assegurar à vítima e à testemunha de delito o direito ao anonimato; à
opção de não depor na presença do acusado, ou de
seus familiares ou amigos; à opção de depor encapuzados ou usando microfone com modiﬁcador de voz;
ao sigilo dos respectivos endereços, que não podem
constar dos inquéritos e processos judiciais; a sala
separada da do acusado, enquanto estiverem à disposição do Juiz.
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O autor, ilustre Senador Alvaro Dias, justiﬁca que
“é preciso que se alargue o conceito de proteção da
vítima ou testemunha, considerando-as não apenas
pessoas envolvidas no delito, forçadas a colaborar
com a justiça, mas cidadãos que precisam cercar-se
de garantias especiais para, segura e tranquilamente,
prestar essa colaboração.”
Argumenta, ainda, que “a vítima e a testemunha
são sujeitos de direitos que devem ter no processo
meios de se defender e se proteger de maneira concreta e eﬁcaz, de forma tal que a segurança que a
lei lhes garanta não as deixe ter nenhum receio ou
embaraço em seus depoimentos perante os órgãos
judiciários.”
No prazo regimental não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
A Lei n° 9.807, de 13 de julho de 1999, estabelece
normas para organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência
a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre
a proteção de acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e a processo criminal.
Saliente-se que os programas federais oferecidos têm sido considerados precários e ineﬁcientes,
por exporem os autores de denúncias à fúria dos responsáveis pelos crimes (cf. Sem proteção, Alexandre
Medeiros, Época, 7 fev. 2000).
Vale ressaltar que o sucesso da investigação
policial e o bom resultado ﬁnal do processo criminal
dependem muito do interesse da vítima em colaborar,
pois é ela quase sempre quem comunica o crime e indica as principais testemunhas.
Mas se a vítima pode constituir importante auxílio no processo criminal, pode também representar
pesado óbice para a investigação quando se recusa
a colaborar.
Há uma tendência de se buscar um equilíbrio
entre os interesses do Estado de apurar a autoria e a
materialidade de crime e de proteger a vítima contra
o risco de represálias pelo criminoso.
Aperfeiçoamentos têm sido buscados, para melhorar a participação ou a proteção da vítima no inquérito policial, de acordo com estudos de Antonio Scarance Fernandes (cf. O Papel da Vítima no Processo
Criminal, 1995).
A Declaração da ONU sobre os Direitos da Vítima, no art. 6°, letra “a”, adverte que as comunicações
sobre o desenvolvimento dos procedimentos adminis-
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trativos e judiciais são providências adequadas aos
interesses da vítima. As providências principais de
amparo à vítima no processo podem ser resumidas
em atenuação das inconveniências do processo, proteção à privacidade da vítima e garantia de segurança
à vítima e sua família.
No mesmo sentido há recomendação do Conselho da Europa de que a vítima deverá ser informada
pelos órgãos policiais com clareza sobre o seu direito
de obter assistência legal e social e, também, sobre a
conveniência de pleitear ressarcimento dos danos, e,
ainda, que deverá ser informada sobre o desenvolvimento das investigações.
Trilha o mesmo caminho legislação processual
da Argentina, cujo Código da Nação, art. 80, determina
que a vítima seja informada sobre o estado da causa
e do imputado.
Nos EUA e Canadá foram criados programas
especiais de assistência à vítima que presta declarações, com o objetivo de reduzir os inconvenientes de
sua intervenção, em conformidade com levantamentos
de Landrove Díaz, citado por Scarence.
Nos mesmos estudos de Scarence, destaca-se
que, em Illinois, EUA, há fundo estadual destinado em
parte para indenização das vítimas pelo tempo “que
despenderam ao contribuírem para a apuração e o
julgamento do crime”.
Ainda de acordo com Scarance, é necessário
ter cuidado na divulgação de fatos e dados relativos à
vítima. “Muito comum entre nós, que instaurado o inquérito, iniciada a investigação, os meios de comunicação passem a veicular fatos graves, sem a mínima
preocupação com a vítima: seu nome é noticiado, é
ela qualiﬁcada, seu endereço é mencionado, são relatados fatos desagradáveis de intensa repercussão
na sua vida pessoal, familiar, social. (...) Também, em
certos crimes, cometidos por grupos organizados ou
pessoas perigosas, a divulgação do nome da vítima,
de seu endereço residencial, de seu local de trabalho,
de seus hábitos, só contribui para aumentar o risco de
ser novamente atingida e atrapalhar a investigação; por
isso, norma relevante para acautelar os interesses da
vítima seria o de não constar seu endereço nos autos
quando há perigo de vingança ou, por outro motivo,
não seja conveniente, sendo o endereço fornecido diretamente ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário em folha avulsa, a ﬁm de poder ser chamada para
prestar declarações na fase processual.”
Eduardo Mayr salienta em “Vitimização judicial da
vítima”, que a publicação dos atos processuais com a
qualiﬁcação da vítima e o acesso aos autos do processo por praticamente qualquer pessoa desvenda seus
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dados pessoais e a informação onde pode ser encontrada, seu endereço residencial e proﬁssional.
No Brasil, a retirada do réu da sala de audiências, quando a vítima se sinta atemorizada tem sido
providenciada com base no art. 217 do Código de
Processo Penal. Muitos juízes, antes de ser o réu trazido para a sala, têm indagado a quem prestará declarações se ﬁcará inﬂuenciado com a presença do réu,
e ante a resposta positiva o acusado sequer ingressa
no recinto.
É certo que a legislação de proteção a vítimas
e testemunhas precisa ser aperfeiçoada, a ﬁm de
ser dada à vítima maior segurança contra ameaças
e intimidações. Nesse sentido vieram as alterações
recentes efetivadas, pela Lei n° 11.690, de 9 de junho
de 2008, no Código de Processo Penal, notadamente
nos seus arts. 201 e 217.
Portanto, o PLS n° 173, de 2001, se transformado em lei, trará mais medidas de proteção, para que
a vítima tenha no processo criminal tratamento digno
e respeitoso, e não constitua o próprio processo uma
segunda vitimização.
III – Voto
Dessa forma, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2001, com as seguintes emendas:
EMENDA N° 1–CCJ
O art. 1° da Lei n° 9.807, de 1999, alterado pelo
art. 1° do Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2001,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1° As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes
que estejam coagidas ou expostas a grave
ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito
Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta lei,
assegurado a elas o direito:
I – à opção de não depor na presença do
acusado, ou de seus familiares ou amigos;
II – à opção de, depor encapuzadas ou
usando microfone com modiﬁcador de voz;
III – ao sigilo dos respectivos endereços,
que não podem constar dos inquéritos e processos judiciais;
IV – a sala separada da do acusado, enquanto estiverem à disposição do Juiz.
..................................................... (NR)”
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EMENDA N° 2–CCJ
Insira-se o art. 2° no Projeto de Lei Senado n°
173, de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.”
Sala da Comissão, – Senador Flexa Ribeiro,
Relator.
PARECER N° 486, DE 2009
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE), ao Projeto de Lei do Senado
n° 165, de 2008, do Senador Adelmir Santana, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Taguatinga, no
Distrito Federal.
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
O PLS n° 165, de 2008, de iniciativa do Senador
Adelmir Santana, autoriza, em seu art. 1°; o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Taguatinga,
no Distrito Federal.
Igualmente, confere autorização para que o
Poder Executivo: 1°) crie os respectivos cargos de
direção e as funções gratiﬁcadas indispensáveis ao
funcionamento da escola; 2°) disponha sobre a organização, as competências; as atribuições, as denominações das unidades e dos cargos, suas especiﬁcações e funções, assim como sobre o processo
de implantação e de funcionamento da instituição de
ensino; e 3°) lote no estabelecimento os servidores
que se ﬁzerem necessários, mediante a criação de
cargos e a transferência e transformação de cargos
efetivos vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e
entidades da administração federal direta, autárquica
e fundacional.
O art. 2° da proposição estabelece que a escola em questão será uma instituição de educação
proﬁssional voltada para a formação e qualiﬁcação,
principalmente de técnicos de nível médio, que atenderá as necessidades socioeconômicas do Distrito
Federal.
Já o art. 3° estipula o início da vigência da lei
proposta para a data de sua publicação.
Não foram oferecidas emendas ao PLS, que tem
decisão terminativa desta Comissão.
II – Análise
O art. 205 da Constituição Federal estabelece
que um dos ﬁns da educação consiste na qualiﬁcação para o trabalho. Por certo, não existe nível de
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ensino ou modalidade educacional mais apropriada
para atingir esse ﬁm do que a educação proﬁssional. Segundo a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), a educação proﬁssional, integrada
às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e será
desenvolvida em articulação com o ensino regular ou
por diferentes estratégias de educação continuada,
em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho (arts. 39 e 40).
Em um País marcado por tantas desigualdades
e injustiças, a criação de oportunidade de acesso à
educação proﬁssional representa um dos caminhos
mais seguros e promissores para permitir que os jovens de famílias de baixa renda adquiram qualiﬁcação
para obter melhor posição, no mercado de trabalho,
de forma a romper com o círculo vicioso que associa
a pouca escolaridade à pobreza.
A educação proﬁssional, particularmente a vinculada ao ensino médio – de nível técnico, mas frequentemente denominada de ensino proﬁssionalizante –,
ainda hoje continua a ser objeto de forte preconceito
das elites, que tendem a dirigir sua visão para o ensino superior. Por certo, os modos de vida e visões de
mundo das diferentes classes sociais explicam esse
preconceito: Todavia, ele foi alimentado pelos equívocos da reforma educacional instituída pelo regime militar, mediante a edição da Lei n° 5.692, de 1971, que
estabeleceu o caráter compulsório do ensino médio
proﬁssionalizante.
A dissimulação no cumprimento dessa obrigatoriedade foi generalizada. As escolas dirigidas aos
jovens de famílias mais abonadas, em geral de natureza privada, mantiveram o ensino acadêmico, de
caráter propedêutico, sob a fachada da habilitação
proﬁssional. Já os estabelecimentos de ensino público, voltados para os estudantes menos privilegiados,
sofreram, na maior parte dos casos, com currículos
inadequados e com a falta de instalações e de equipamentos apropriados para oferecer uma verdadeira
qualiﬁcação proﬁssional.
Apesar do reconhecimento do valor de algumas
instituições de ensino, como as escolas técnicas federais, o resultado dessa situação foi o descrédito da
proﬁssionalização no ensino médio e a queda, signiﬁcativa de sua oferta.
Além disso, apesar de a LDB ter valorizado a
educação proﬁssional, seu texto deixou margem para
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que a prioridade de atendimento dessa modalidade
se deslocasse para o oferecimento de cursos dissociados do ensino regular. Desse modo, ocorreu uma
contenção na política de expansão da rede federal de
escolas técnicas.
Essa opção foi revista em 2004. Com base nessa mudança, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo Governo Federal, em 2007,
estabeleceu a meta de criar 354 estabelecimentos de
educação proﬁssional, até 2010.
Assim, a criação da nova escola sugerida pelo
PLS em tela se insere na estratégia do Ministério da
Educação.
No que diz respeito à escolha de Taguatinga, a
justiﬁcação do autor do projeto é precisa: trata-se da
capital econômica do Distrito Federal. Com população
de 250 mil habitantes e uma indústria e um comércio
dinâmicos, Taguatinga merece ter a sua escola técnica federal.
É portanto no interesse do Distrito Federal, do
Brasil e de nossa juventude que devemos apoiá-lo
e envidar esforços para que a escola seja realmente
criada, em atendimento às expectativas da população
de Taguatinga e de outras cidades próximas.
Por ﬁm, mediante a apresentação de emenda,
sugerimos pequeno ajuste redacional no PLS, para
que ﬁque mais clara sua intenção a respeito da lotação de servidores na escola.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 165, de 2008, acolhida a
emenda a seguir apresentada.
EMENDA N° 1 – CE (redação)
Dê-se ao art. 1°, parágrafo único, inciso III, do
Projeto de Lei do Senado n° 165, de 2008, a seguinte
redação:
“Art. 1° ..................................................
Parágrafo único. ...................................
..............................................................
III – lotar na escola, os servidores que
se ﬁzerem necessários ao seu funcionamento,
mediante a criação de cargos e a transferência
e transformação de cargos efetivos vagos dos
quadros de pessoal dos órgãos e entidades
da administração federal direta, autárquica e
fundacional.”
Sala da Comissão, 12 de maio de 2009.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 165, DE 2008
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Taguatinga, no
Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal de Taguatinga, vinculada ao
Ministério da Educação, com sede em Taguatinga, no
Distrito Federal.
Parágrafo único. Com o objetivo de exercer a
atribuição prevista no caput, o Poder Executivo ﬁca
autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratiﬁcadas necessárias a instituição da escola;
II – dispor sobre a organização, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e dos cargos,
suas especiﬁcações e funções, bem como sobre o processo de implantação e de funcionamento da escola;
III – lotar na escola os servidores que se ﬁzerem necessários ao seu funcionamento, mediante a criação de
cargos e a transferência e transformação de cargos efetivos
vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e entidades da
administração federal direta, autárquica e fundacional.
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Art. 2° A Escola Técnica Federal de Taguatinga
será uma instituição de educação proﬁssional, destinada a formação e qualiﬁcação de proﬁssionais, principalmente de técnicos de nível médio, para atender as
necessidades socioeconômicas do Distrito Federal.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns, Presidente. – Senador Cristovam Buarque,
Relator.
Of. nº 54/2009/CE
Brasília, 12 de maio de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2008,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Adelmir Santana, que “Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Taguatinga, no Distrito
Federal.”, com a emenda de redação oferecida.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado Federal.

MAIO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.
Relatório
I – Relatório
O PLS nº 165, de 2008, de iniciativa do Senador
Adelmir Santana, autoriza, em seu art. 1º o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Taguatinga,
no Distrito Federal.
Igualmente, confere autorização para que o Poder
Executivo: 1º) crie os respectivos cargos de direção e
as funções gratiﬁcadas indispensáveis ao ﬁnanciamento da escola; 2º) disponha sobre a organização,
as competências, as atribuiçoes, as denominações das
unidades e dos cargos, suas especiﬁcações e funções,
assim como sobre o processo de implantação e de
funcionamento da instituição de ensino; e 3º) lote no
estabelecimento os servidores que se ﬁzerem necessários, mediante a criação de cargos e a transferência
e transformação de cargos efetivos vagos dos quadros
de pessoal dos órgãos e entidades da administração
federal direta, autárquica e fundacional.
O art. 2º da proposição estabelece que a escola
em questão será uma instituição de educação proﬁssional voltada para a formação e qualiﬁcação, principalmente de técnicos de nível médio, que atenderá as
necessidades socioeconômicas do Distrito Federal.
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Já o art. 3º estipula o início da vigência da lei
proposta para a data de sua publicação.
Não foram oferecidas emendas ao PLS, que tem
decisão terminativa desta Comissão.
II – Análise
O art. 205 da Constituição Federal estabelece
que um dos ﬁns da educação consiste na qualiﬁcação
para o trabalho. Por certo, não existe nível de ensino ou
modalidade educacional mais apropriada para atingir
esse ﬁm do que a educação proﬁssional. Segundo a
Lei n0 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida
como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a
educação proﬁssional, integrada às dferentes formas
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para
a vida produtiva e será desenvolvida em articulação
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de
educação continuada, em instituições especializadas
ou no ambiente de trabalho (arts. 39 e 40).
Em um País marcado por tantas desigualdades
e injustiças, a criação de oportunidade de acesso à
educação proﬁssional representa um dos caminhos
mais seguros e promissores para permitir que os jovens de famílias de baixa renda adquiram qualiﬁcação
para obter melhor posição no mercado de trabalho, de
forma a romper com o círculo vicioso que associa a
pouca escolaridade à pobreza.
A educação proﬁssional, particularmente a vinculada ao ensino médio – de nível técnico, mas frequentemente denominada de ensino proﬁssionalizante –, ainda
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hoje continua a ser objeto de forte preconceito das elites,
que tendem a dirigir sua visão para o ensino superior. Por
certo, os modos de vida e visões de mundo das diferentes
classes sociais explicam esse preconceito. Todavia, ele
foi alimentado pelos equívocos da reforma educacional
instituída pelo regime militar, mediante a edição da Lei
nº 5.692, de 1971, que estabeleceu o caráter compulsório do ensino médio proﬁssionalizante.
A dissimulação no cumprimento dessa obrigatoriedade foi generalizada. As escolas dirigidas aos jovens
de famílias mais abonadas, em geral de natureza privada, mantiveram o ensino acadêmico, de caráter propedêutico, sob a fachada da habilitação proﬁssional. Já
os estabelecimentos de ensino públicos, voltados para
os estudantes menos privilegiados, sofreram, na maior
parte dos casos, com currículos inadequados e com a
falta de instalações e de equipamentos apropriados para
oferecer uma verdadeira qualiﬁcação proﬁssional.
Apesar do reconhecimento do valor de algumas
instituições de ensino, como as escolas técnicas federais, o resultado dessa situação foi o descrédito da
proﬁssionalização no ensino médio e a queda signiﬁcativa de sua oferta.
Além disso, apesar de a LDB ter valorizado a
educação proﬁssional, seu texto deixou margem para
que a prioridade de atendimento dessa modalidade
se deslocasse para o oferecimento de cursos dissociados do ensino regular. Desse modo, ocorreu uma
contenção na política de expansão da rede federal de
escolas técnicas.
Essa opção foi revista em 2004. Com base nessa mudança, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo Governo Federal, em 2007,
estabeleceu a meta de criar 354 estabelecimentos de
educação proﬁssional, até 2010.
Assim, a criação da nova escola sugerida pelo
PLS em tela se insere na estratégica do Ministério da
Educação.
No que diz respeito à escolha de Taguatinga, a
justiﬁcação do autor do projeto é precisa: trata-se da
capital econômica do Distrito Federal. Com população
de 250 mil habitantes e uma indústria e um comércio
dinâmicos, Taguatinga merece ter a sua escola técnica federal.
É bem verdade que o PDE já contempla a cidade com esse estabelecimento de ensino. No entanto,
uma vez que o Senador Adelmir Santana julgou apropriada a apresentação deste PLS, devemos apoiá-lo
e envidar esforços para que a escola seja realmente
criada, em atendimento às expectativas da população
de Taguatinga e de outras cidades próximas.
Quanto à constitucionalidade do projeto, cabe lembrar o Parecer nº 527, de 1998, da Comissão de Cons-
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tituição, Justiça e Cidadania, segundo o qual o efeito
jurídico de uma lei autorizativa é o de sugerir ao Poder
Executivo, como forma de colaboração, a prática de ato
de sua competência. À luz desse parecer, por conseguinte, não seria possível arguir a inconstitucionalidade,
por vício de iniciativa, de projetos de lei que autorizem
o Poder Executivo a criar instituições de ensino.
Por ﬁm, mediante a apresentação de emenda,
sugerimos pequeno ajuste redacional no PLS, para
que ﬁque mais clara sua intenção a respeito da lotação de servidores na escola.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2008, acolhida a
emenda a seguir apresentada.
EMENDA Nº – CE (redação)
Dê-se ao art. 1º, parágrafo único, inciso III, do
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2008, a seguinte
redação:
“Art. 1º ..................................................
Parágrafo único .....................................
..............................................................
III – lotar na escola os servidores que se
ﬁzerem necessários ao seu funcionamento,
mediante a criação de cargos e a transferência
e transformação de cargos efetivos vagos dos
quadros de pessoal dos órgãos e entidades
da administração federal direta, autárquica e
fundacional.”
Sala da Comissão, – Senador Cristovam Buarque,
Relator.
PARECER Nº 487, DE 2009
Da Comissao De Serviços De Infra-Estrutura, Sobre O Projeto de Lei do Senado
nº 209, de 2007, de autoria do Senador Eliseu Resende, que caracteriza como serviço público a operação de eclusas e outros
dispositivos de transposição de níveis em
hidrovias, dispõe sobre as situações em que
é obrigatória a implantação desses dispositivos, e dá outras providências.
Relator: Senador Delcídio Amaral
I – Relatório
Encontra-se na Comissão de Serviços de InfraEstrutura (CI), para decisão em caráter terminativo, o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 209, de 2007, de
autoria do Senador Eliseu Resende, que “caracteriza
como serviço público a operação de eclusas e outros
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dispositivos de transposição de níveis em hidrovias, dispõe sobre as situações em que é obrigatária a implantação desses dispositivos, e dá outras providências”.
O projeto apresenta-se estruturado em nove artigos. Entre outras providências, classiﬁca como serviço
público a operação de eclusas e dispositivos assemelhados, determina situações em que a construção de
tais obras é obrigatória e dá competências suplementares à Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) e ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes (DNIT) com vistas a cumprir os objetivos expressos nas normas propostas.
Em sua justiﬁcação, o autor da proposição enumera as inequívocas vantagens do transporte hidroviário:
vasta oferta de vias navegáveis em nosso País, baixo
consumo de combustível, menor emissão de poluentes,
aumento de competitividade econômica dos produtos
assim transportados. Entretanto, pondera o autor, tal
modalidade “tem sido subutilizada e até negligenciada”. Em sua opinião, “a efetivação dessa malha hidroviária [...] depende, em muitos casos, da implantação
de eclusas e outros dispositivos de transposição de
barragens e desníveis naturais”.
Em síntese, a iniciativa pretende, ao caracterizar como serviço público a implantação de eclusas e
outros dispositivos de transposição de níveis, efetivar
a possibilidade de utilização de nossa vasta malha
hidroviária. Nesse sentido, a condição de serviço público permitiria a exploração direta ou indireta desses
sistemas pelo Poder Público.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
Em se tratando de matéria sujeita a decisão terminativa, analisaremos não só o mérito, mas também
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do projeto em tela.
A Constituição Federal determina que a competência para legislar sobre águas (art. 22, IV) e sobre
navegação ﬂuvial (art. 22, X) é exclusiva da União. De
outra parte, a deliberação sobre a matéria é de competência do Congresso Nacional, conforme disposto no
art. 48, não havendo restrição à iniciativa parlamentar,
nos termos do art. 61 da Lei Maior.
Quanto ao mérito, trata-se de louvável iniciativa
do nobre Senador Eliseu Resende. De fato, há que se
compatibilizar os múltiplos usos dos recursos hídricos.
No caso presente, o uso dos rios deve permitir tanto a
produção de energia hidroelétrica – que é uma alternativa barata, perene e isenta de emissão de gases
do efeito estufa – quanto o transporte hidroviário, que
por sua vez é uma alternativa logística que apresenta
um dos menores custos por tonelada transportada,
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menores níveis de emissão de poluentes, além de ser
fundamental para o desenvolvimento das regiões mais
afastadas de nossos centros econômicos, como é o
caso do Centro-Oeste e do Norte brasileiros.
O conteúdo do projeto foi intensamente debatido
desde 2007 e o texto substitutivo que apresentamos ao
ﬁm deste parecer reﬂete contribuições formuladas em
várias reuniões ocorridas no período, trazidas por diversos órgãos direta ou indiretamente ligados à questão.
Entre as alterações propostas estão o reﬁnamento
do marco legal para implantação das eclusas, que foi
espelhado a partir do disposto para as hidroeiétricas
Acreditamos que tal medida irá aumentar a segurança jurídica para eventuais empreendedores privados
interessados em operar tais dispositivos.
Asseguramos, por outro lado, que a implantação
de eclusas em hidroelétricas já em funcionamento (que
produzem a chamada “energia velha”) seja acompanhada de estudos de seus impactos na geração dessa
energia e que, caso necessário, sejam feitas as devidas
reparações ﬁnanceiras a seus operadores. Asseguramos, também, que deverá sempre haver a separação
de custos entre os empreendimentos envolvidos, para
que o usuário da energia não seja responsável pelo
ﬁnanciamento das eclusas.
Por outro lado, buscamos manter o cerne do
projeto original, que é o de determinar que as eclusas
devam ser construídas de forma concomitante com a
construção da barragem no mesmo local. Ocorre que,
caso os dispositivos de transposição não sejam construídos de forma simultânea ou, pelo menos, apenas a
chamada “cabeça de montante”, a construção posterior
da eclusa se torna em grande medida diﬁcultada pelos
custos e diﬁculdades técnicas envolvidas.
Por ﬁm, do ponto de vista da técnica legislativa,
procuramos evitar a criação de uma lei esparsa, como
originalmente proposta, e incorporamos as alterações
ao texto de leis já existentes.
III – Voto
Diante do exposto, o PLS nº 209, de 2007, atende
aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade e,
quanto ao mérito, somos por sua aprovação na forma
do seguinte substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2007
(SUBSTITUTIVO)
Altera as Leis nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e nº 10.233,
de 5 de junho de 2001, para tratar dos dispositivos de transposição hidroviária de
níveis.
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O inciso V do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º ....................................................
V – exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, dispositivos
de transposição hidroviária de níveis, diques
e irrigações, precedidas ou não da execução
de obras públicas;
................................................... (NR)”
Art. 2º O art. 12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 12 ..................................................
..............................................................
§ 3º A construção de barragens para geração de energia elétrica deverá ocorrer de forma
concomitante com a construção, total ou parcial,
de dispositivos de transposição de níveis previstos, para o mesmo local, no Sistema Nacional de Viação ou nos Sistemas de Viação dos
Estados, sem prejuízo das respectivas políticas
setoriais e do disposto no art. 13-A. (NR)”
Art. 3º A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 13- A. Nas outorgas de uso de recursos
hídricos deverá ser garantida a separação e a independência dos aproveitamentos de cada uso no
que se referem aos custos, licitações e operação,
respeitadas as áreas de competência de cada órgão responsável pelos respectivos usos.
Parágrafo único. A outorga de recursos
hídricos para exploração de dispositivos de
transposição hidroviária de níveis em barragens
existentes, ou para exploração de aproveitamento que envolva o barramento de hidrovia
existente, ﬁcará condicionada à identiﬁcação
global dos impactos físicos e econômicos sobre
os demais usos dos recursos hídricos afetados, a montante e a jusante, e à preservação
dos contratos de concessões e dos atos de
outorga de autorização existentes, incluindo
a hipótese de indenizações ﬁnanceiras.”
Art. 4º O art. 7º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º A licitação para concessão ou
autorização de uso de potencial de energia
hidráulica ou de dispositivo de transposição
hidroviária de níveis em corpo de água de domínio da União, será precedida de declaração
de reserva de disponibilidade hídrica.
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..............................................................
§ 2º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente, pelo respectivo poder outorgante,
em outorga de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber
a concessão ou autorização.
.................................................... (NR)”
Art. 5º O art. 27 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 27 ..................................................
..............................................................
XXVIII – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão
para a exploração de serviços de operação
de dispositivos de transposição hidroviária de
níveis situados em cursos de água de domínio da União.
.................................................... (NR)”
Art. 6º O inciso I do art. 81 e os incisos IV e V do
art. 82 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 81 ..................................................
..............................................................
I – vias navegáveis,inclusive dispositivos
de transposição hidroviária de níveis;
.................................................... (NR)”
“Art. 82.”.................................................
..............................................................
IV – administrar, diretamente ou por meio
de convênios de delegação ou cooperação, os
programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias,
ferrovias, vias navegáveis, dispositivos de transposição hidroviária de níveis, terminais e instalações portuárias ﬂuviais e lacustres, excetuadas as outorgadas às companhias docas;
V – gerenciar, diretamente ou por meio
de convênios de delegação ou cooperação,
projetos e obras de construção e ampliação
de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, dispositivos de transposição hidroviária de níveis,
terminais e instalações portuárias ﬂuviais e
lacustres, excetuadas as outorgadas às companhias docas, decorrentes de investimentos
programados pelo Ministério dos Transportes e
autorizados pelo Orçamento Geral da União;
.................................................... (NR)”
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Senador Delcídio Amaral.
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TEXTO FINAL
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2007 (SUBSTITUTIVO)
APROVADO EM 16-4-2009 EM TURNO ÚNICO,
E DEFINITIVAMENTE ADOTADO EM 23-4-2009
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2007 (SUBSTITUTIVO)
Altera as Leis nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e nº 10.233,
de 5 de junho de 2001, para tratar dos dispositivos de transposição hidroviária de
níveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso V do art. 1º da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º .. .................................... ............
V – exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, dispositivos
de transposição hidroviária de níveis, diques
e irrigações, precedidas ou não da execução
de obras públicas;
......................... ............................(NR)”
Art. 2º O art. 12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 12. ............................... ..................
§ 3º A construção de barragens para
geração de energia elétrica deverá ocorrer
de forma concomitante com a construção, total ou parcial, de dispositivos de transposição
de níveis previstos, para o mesmo local, no
Sistema Nacional de Viação ou nos Sistemas
de Viação dos Estados, sem prejuízo das respectivas políticas setoriais e do disposto no
art. 13º-A. (NR)”
Art. 3º A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 13- A. Nas outorgas de uso de recursos hídricos deverá ser garantida a separação e a independência dos aproveitamentos
de cada uso no que se referem aos custos,
licitações e operação, respeitadas as áreas
de competência de cada órgão responsável
pelos respectivos usos.
Parágrafo único. A outorga de recursos
hídricos para exploração de dispositivos de
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transposição hidroviária de níveis em barragens
existentes, ou para exploração de aproveitamento que envolva o barramento de hidrovia
existente, ﬁcará condicionada à identiﬁcação
global dos impactos físicos e econômicos sobre
os demais usos dos recursos hídricos afetados, a montante e a jusante, e à preservação
dos contratos de concessões e dos atos de
outorga de autorização existentes, incluindo
a hipótese de indenizações ﬁnanceiras.”
Art. 4º O art. 7º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º A licitação para concessão ou
autorização de uso de potencial de energia
hidráulica ou de dispositivo de transposição
hidroviária de níveis em corpo de água de domínio da União, será precedida de declaração
de reserva de disponibilidade hídrica.
.......................... ....................................
§ 2º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente, pelo respectivo poder outorgante,
em outorga de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber
a concessão ou autorização.
......................... ............................(NR)”
Art. 5º O art. 27 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 27. ..................................... ............
XXVIII – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão
para a exploração de serviços de operação
de dispositivos de transposição hidroviária de
níveis situados em cursos de água de domínio da União.
......................... .............................(NR)
Art. 6º O inciso I do art. 81 e os incisos IV e V do
art. 82 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
.. ................................................“Art. 81.
I – vias navegáveis, inclusive dispositivos
de transposição hidroviária de níveis;
............ .......................... ................(NR)’
“Art. 82. ..................................... ............
.......................... ....................................
IV – administrar, diretamente ou por meio
de convênios de delegação ou cooperação, os
programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias,
ferrovias, vias navegáveis, dispositivos de trans-
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posição hidroviária de níveis, terminais e instalações portuárias ﬂuviais e lacustres, excetuadas as outorgadas às companhias docas;
V – gerenciar, diretamente ou por meio
de convênios de delegação ou cooperação,
projetos e obras de construção e ampliação
de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, dispositivos de transposição hidroviária de níveis,
terminais e instalações portuárias ﬂuviais e
lacustres, excetuadas as outorgadas às com-
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panhias docas, decorrentes de investimentos
programados pelo Ministério dos Transportes e
autorizados pelo Orçamento Geral da União;
......................... ............................(NR)”
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Presidente, Senador Fernando
Collor, Relator, Senador Dulcídio Amaral.
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Ofício nº 39/2009-CI
Brasília, 23 de abril de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou no dia 16 de abril
de 2008, em turno único, a Emenda nº 1 – CI (Substitutivo), de 2009, ao PLS 209 de 2007, de autoria do
Senador Elizeu Rezende, e no dia 23 de abril de 2009,
não tendo sido oferecidas Emendas em Turno Suplementar, foi deﬁnitivamente adotada, nos termos do art.
284 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão.
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
Relatório:
I – Relatório
Chega à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
(CI), para decisão em caráter terminativo, o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 209, de 2007, de autoria do
Senador Eliseu Resende, que “caracteriza como serviço
público a operação de eclusas e outros dispositivos de
transposição de níveis em hidrovias, dispõe sobre as
situações em que é obrigatória a implantação desses
dispositivos, e dá outras providências”.
O projeto apresenta-se estruturado em nove artigos. Entre outras providências, classiﬁca como serviço
público a operação de eclusas e dispositivos assemelhados, determina situações em que a construção de
tais obras é obrigatória e dá competências suplementares à Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) e ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes (DNIT) com vistas a cumprir os objetivos expressos nas normas propostas.
Em sua justiﬁcação, o autor da proposição enumera as inequívocas vantagens do transporte hidroviário:
vasta oferta de vias navegáveis em nosso País, baixo
consumo de combustível, menor emissão de poluentes,
aumento de competitividade econômica dos produtos
assim transportados. Entretanto, pondera o autor, tal
modalidade “tem sido subutilizada e até negligenciada”. Em sua opinião, “a efetivação dessa malha hidroviária [...] depende, em muitos casos, da implantação
de eclusas e outros dispositivos de transposição de
barragens e desníveis naturais”.
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Em síntese, a iniciativa pretende, ao caracterizar como serviço público a implantação de eclusas e
outros dispositivos de transposição de níveis, efetivar
a possibilidade de utilização de nossa vasta malha
hidroviária. Nesse sentido, a condição de serviço público permitiria a exploração direta ou indireta desses
sistemas pelo Poder Público.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
Em se tratando de matéria sujeita a decisão terminativa, analisaremos não só o mérito, mas também
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do projeto em tela.
A Constituição Federal determina que a competência para legislar sobre águas (art. 22, IV) e sobre
navegação ﬂuvial (art. 22, X) é exclusiva da União. De
outra parte, a deliberação sobre a matéria é de competência do Congresso Nacional, conforme disposto no
art. 48, não havendo restrição à iniciativa parlamentar,
nos termos do art. 61 da Lei Maior.
Quanto ao mérito, trata-se de louvável iniciativa
do nobre Senador Eliseu Resende. De fato, há que se
compatibilizar os múltiplos usos dos recursos hídricos.
No caso presente, o uso dos rios deve permitir tanto a
produção de energia hidrelétrica – que é uma alternativa barata, perene e isenta de emissão de gases do
efeito estufa – bem como o transporte hidroviário, que
por sua vez é uma alternativa logística que apresenta
um dos menores custos por tonelada transportada,
menores níveis de emissão de poluentes, além de ser
fundamental para o desenvolvimento das regiões mais
afastadas de nossos centros econômicos, como é o
caso do Centro-Oeste e do Norte brasileiros.
O conteúdo do projeto nos parece bastante pertinente, tanto ao trazer inovações, quanto ao apenas
clariﬁcar e reforçar dispositivos já vigentes.
Entretanto, à luz da Lei Complementar nº 95, de
1998, a técnica legislativa pode ser aperfeiçoada em
alguns pontos, especialmente no tocante à possibilidade de que algumas das alterações sugeridas sejam
dispostas no corpo de leis já existentes e não em uma
lei esparsa, como proposto pelo autor.
A seguir examinaremos, para cada um dos artigos do PLS n° 209, de 2007, que aperfeiçoamentos
podem ser propostos.
O texto do art. 1º é praticamente idêntico à ementa, e poderia ser suprimido.
O texto do art. 2º determina que a operação de
eclusas “e outros dispositivos de transposição de níveis
em hidrovias” passe a ser classiﬁcada como serviço

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

público. Entretanto, a operação de eclusas já é classiﬁcada como serviço público, de acordo com o art. 1º
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1997. Assim, o texto
do art. 2º do PLS em análise deveria ser alterado de
forma a apenas incluir a expressão “e outros dispositivos de transposição de níveis em hidrovias” no texto
vigente da Lei nº 9.074, de 1997.
O art. 3º determina que a construção de barragens deva ser precedida de estudos de viabilidade de
implantação de eclusas ou dispositivos equivalentes, e
que, comprovada sua viabilidade, a implantação deverá
se dar de forma simultânea ou posterior à execução
da barragem. Tal determinação toma-se pré-condição
para a outorga do direito de uso de recursos hídricos.
Entretanto, para não deixarmos a cargo do empreendedor da barragem determinar quando a eclusa seria
viável, estamos sugerindo que o órgão responsável
pela outorga dos direitos de recursos hídricos é que
determine se uma eclusa ou dispositivo equivalente
é necessária ou não. Tal comando será incluído no
corpo da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a “Lei
das Águas”, que já determina que diferentes usos dos
recursos hídricos prevejam a necessidade de manutenção da navegabilidade nos corpos d’água, além de
determinar as condições para a outorga do direito de
uso de recursos hídricos.
O art. 4º, que deﬁne o que são cursos d’água navegáveis e potencialmente navegáveis, perde o sentido
ante a nova redação proposta para o art. 3º, pois, independentemente da classiﬁcação a que o como d’água
pertença, ao pedir a outorga para a construção de uma
barragem, o empreendedor já deverá ser informado se
deve ou não construir uma eclusa.
O art. 5º, por sua vez, determina que, na elaboração de projetos que possam alterar o regime de
escoamento de um curso d’água, o empreendedor
deverá buscar informações junto aos órgãos públicos
competentes, de forma a preservar a navegação ﬂuvial e a ictiofauna. Tais determinações, contudo, são
redundantes. No caso da preservação da navegação,
porque disposição semelhante já está disposta no
art. 3º do próprio projeto e, relativamente à ictiofauna,
porque tal assunto já deve ser tratado no âmbito do
licenciamento ambiental do empreendimento, de acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
“dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e
dá outras providências” e pelas normatizações conexas,
emanadas do Conselho Nacional do Meio-Ambiente
(CONAMA).
O arts. 6º e o 7º tratam de ajustar as competências da Antaq e do Dnit relativamente às eclusas. As
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sugestões de aperfeiçoamentos são menores: evitar a
renumeração dos incisos do art. 27 da Lei nº 10.233,
de 5 de junho de 2001 (competências da Antaq) e incluir as eclusas e dispositivo semelhantes no art. 81
desta lei, uma vez que esse dispositivo trata da esfera
de atuação do Dnit.
Por ﬁm, o art. 8º deve ser suprimido porque descabe a determinação de tarefas de um Poder por outro
em face do princípio constitucional da independência
dos Poderes.
III – Voto
Diante do exposto, o PLS nº 209, de 2007, atende
aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade e,
quanto ao mérito, somos por sua Aprovação na forma
do seguinte
EMENDA Nº 1-CI (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209 DE 2007
Altera as Leis nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº
9.984, de 17 de julho de 2000, e nº 10.233, de
5 de junho de 2001, para dispor sobre as situações em que é obrigatória a implantação
de eclusas e dispositivos assemelhados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:
Art. 13-A Nos pedidos de outorga de uso
de recursos hídricos que envolvam o barramento dos cornos de água, o órgão responsável pela outorga avaliará e determinará, se
for o caso, a necessidade de implantação de
eclusas ou outros dispositivos de transposição de nível.
§ 1º Nos casos em que dispositivos de
transposição de nível se façam necessários,
o órgão responsável pela outorga dos direitos
de uso de recursos hídricos determinará suas
especiﬁcações básicas, que incluirão a capacidade mínima de transposição;
§ 2º Comprovada a necessidade dos
dispositivos de transposição de que trata o
caput, a construção da barragem deverá ser
feita de forma compatível com a implantação
simultânea ou posterior das eclusas ou dispositivos equivalentes de transposição, de acordo com as especiﬁcações básicas ﬁxadas nos
termos do § 1º.

380

18006

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2009

Maio de 2009

§ 3º O atendimento ao disposto neste artigo é condição indispensável para a obtenção
e manutenção, pelo empreendedor, da outorga de direito de uso de recursos hídricos do
empreendimento.

para a exploração de serviços de operação de
eclusas e outros dispositivos de transposição
de níveis em hidrovias situadas em cursos de
água de domínio da União;
..................................................... (NR)”

Art. 2º O inciso V do art. 1º da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art 81. ............................................... ..
.................................................... ..........
V – eclusas e outros dispositivos de transposição de nível. (NR)”

“Art. 1º ................................................ ...
.......................................................... ‘...
V – exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas e
outros dispositivos de transposição de níveis
em hidrovias, diques e irrigações, precedidas
ou não da execução de obras públicas;
......................................... ............(NR)”
Art. 3º O art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 4º ............................................... ...
........................................................... ...
XIX – determinar os casos de barramento
em corpos de água de domínio da União em
que é obrigatória a construção de eclusas e
dispositivos semelhantes e fornecer suas especiﬁcações técnicas básicas.
..................................................... (NR)”
Art. 4º O art. 27, o art. 81 e o art. 82 da Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 27. .............................................. ..
........................................................... ...
XXI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão

“Art. 82. .............................................. ..
........................................................... ...
IV – administrar, diretamente ou por meio
de convênios de delegação ou cooperação, os
programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias,
ferrovias, vias navegáveis, eclusas e outros
dispositivos de transposição de nível, terminais e instalações portuárias;
V – gerenciar, diretamente ou por meio
de convênios de delegação ou cooperação,
projetos e obras de construção e ampliação
de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas e outros dispositivos de transposição de
nível, terminais e instalações portuárias, decorrentes de investimentos programados pelo
Ministério dos Transportes e autorizados pelo
Orçamento Geral da União;
......................................... ............(NR)”
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, Senador Delcídio Amaral,
Relator.
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PARECERES Nos 488 E 489, DE 2009
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
249, de 2007, de autoria do Senador Jayme
Campos, que institui o Prêmio Frei Galvão do Mérito Social e dá outras providências.
PARECER Nº 488, DE 2009
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Pedro Simon
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão, nos termos do
art. 101, I, do Regimento Interno do Senado Federal,
o Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2007, de autoria
do Senador Jayme Campos.
O art. 1º da proposição institui o Prêmio Frei Galvão do Mérito Social, a ser concedido anualmente a
cidadãos ou entidades brasileiras que se hajam destacado pela prestação notória de relevantes serviços
comunitários e de responsabilidade social.
Pelo art. 2º, a proposição estabelece que o prêmio será concedido conforme critérios estabelecidos
por comissão especial constituída no âmbito do gabinete civil da Presidência da República. A mencionada
comissão, de acordo com o projeto sob exame, será
composta paritariamente por integrantes do Governo e
representantes da sociedade civil escolhidos conforme
regulamento a ser editado pelo Poder Executivo
O art. 3º determina a entrada em vigor da nova
Lei na data de sua publicação.
De acordo com a justiﬁcação, a iniciativa em questão reveste-se de especial importância nos tempos atuais, quando se faz necessário estimular a sociedade a
desenvolver práticas relacionadas à inclusão social. Ao
mesmo tempo, a proposição, segundo o autor, busca
homenagear Frei Galvão, o primeiro santo nascido no
Brasil, ao atribuir seu nome à premiação ora proposta.
Ao exaltar esse exemplo de caridade e de devoção ao
semelhante, conforme o autor, a proposição legislativa
contribui para o engrandecimento de valores cívicos e
éticos tão importantes para a vida nacional.
A proposição foi apresentada no dia 10 de maio
de 2007 e foi distribuída às Comissões de Constituição,
Justiça e de Cidadania (CCJ) e de Educação, Cultura e
Esporte (CE), cabendo à última decisão terminativa.
O projeto não recebeu emendas no prazo regimental.
II – Análise
O projeto ora sob exame aborda um dos mais
importantes temas do debate atual no que concerne
às iniciativas de assistência aos mais necessitados.
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Cada vez mais, em todo o mundo, consolida-se o entendimento de que as políticas de inclusão social não
podem prescindir da contribuição da sociedade civil,
seja na forma de ações de entidades organizadas,
seja por iniciativas individuais que, embora de menor
alcance, não são menos relevantes e louváveis.
Dessa forma, ao instituir um prêmio destinado a
reconhecer a importância de iniciativas que tenham
obtido destaque em virtude da prestação de relevantes serviços comunitários e de responsabilidade social, contribui-se inegavelmente para dar visibilidade e
o devido reconhecimento àqueles que dedicam parte
de seu tempo e de seus recursos à ajuda aos mais
necessitados.
Julgamos, também, muito oportuna a escolha do
nome do Frei Galvão para a denominação do prêmio,
tendo em vista o exemplo de fé e dignidade que o religioso legou a todos os brasileiros.
Visualizamos, entretanto, um reparo a ser feito
na proposição. Em seu art. 2º, o projeto atribui ao gabinete civil da Presidência da República a responsabilidade pela organização de comissão destinada à
concessão do prêmio e incumbe o Poder Executivo
da edição de regulamento para o funcionamento da
mencionada comissão.
Como sabemos, a bem do princípio da independência dos poderes, mandamentos dessa natureza
não são aceitos em nosso ordenamento constitucional.
Compete privativamente ao Presidente da República, de
acordo com o art. 84, inciso VI, a, da Lei Maior, dispor,
mediante decreto, sobre organização e funcionamento
da administração federal, quando não implicar aumento
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Em se tratando de prêmio instituído no âmbito do
Poder Executivo, é importante observar, também, que
o mencionado art. 84 estabelece, em seu inciso XXI,
competir privativamente ao Presidente da República
conferir condecorações e distinções honoríﬁcas.
No formato atual, portanto, a proposição aﬁgura–se claramente inconstitucional. Faz-se necessário,
destarte, modiﬁcar, por meio de emenda, o teor do
art. 2º do projeto.
Acreditamos que a inclusão de representantes
das duas Casas do Poder Legislativo na comissão responsável pela concessão do prêmio e a determinação
de que o regulamento do prêmio seja formulado pela
própria comissão sanará o vício de inconstitucionalidade identiﬁcado e reforçará a legitimidade da premiação. Dessa forma, com a emenda que apresentamos
a seguir, além da representação direta da sociedade
civil, a comissão contará, também, com representantes
indicados pelas duas Casas do Congresso Nacional e
editará as normas que regerão seu funcionamento.
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III – Voto
Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2007, com a seguinte
emenda:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 2º do PLS nº 249, de 2007, a seguinte redação:
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Art. 2º A concessão do prêmio de que trata esta Lei será determinada conforme critérios
estabelecidos por comissão constituída paritariamente por representantes da Presidência da
República, do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e de entidades da sociedade civil,
escolhidos conforme regulamento a ser editado
pela comissão de que trata este artigo.
Sala da Comissão, 13 de agosto de 2008.
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PARECER Nº 489 DE 2009
(Da Comissão de Educacão, Cultura e Esporte)
Relator: Senador Valdir Raupp
Relator Ad Hoc: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 249, de
2007, de autoria do Senador Jayme Campos, estabelece que o prêmio em tela seja concedido a cidadãos
ou entidades que tenham realizado obras ou ações
sociais de expressivo conteúdo humanitário.
Em seu art. 2º, o projeto de lei determina que os
critérios para a concessão do prêmio sejam estabelecidos por comissão especial, no âmbito do Gabinete
Civil da Presidência da República, composta por membros do Governo e da sociedade civil.
Em sua justiﬁcação, o autor relembra a história
de Frei Galvão, primeiro santo nascido no Brasil, em
prol das causas humanitárias.
Apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o PLS nº 249, de 2007, recebeu
emenda alterando o texto do art. 2º da proposição, no
intuito de sanar os vícios de inconstitucionalidade veriﬁcados. Nesse sentido, a Emenda nº 1 – CCJ retira
do âmbito do Executivo a comissão especial a que se
refere o citado art. 2º, e estabelece que ela seja composta por representantes do Poder Executivo, das duas
Casas do Congresso e da sociedade civil.
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Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE), o PLS nº 249, de 2007, está sendo analisado
em caráter de decisão terminativa.
II – Análise
Sem dúvida, a história de Frei Galvão é exemplo
para os brasileiros que buscam promover ações em
prol da justiça social.
Em toda a sua vida, Frei Galvão, o primeiro santo
católico genuinamente brasileiro, dedicou-se à defesa
dos mais pobres. Seu trabalho sempre buscava levar justiça e dignidade à parcela mais carente da sociedade.
Sendo assim, é justa e meritória a iniciativa de
instituir um Prêmio Frei Galvão destinado a homenagear cidadãos e entidades que se dedicam às causas
sociais e humanitárias.
Cumpre observar, contudo, que o art. 1º da proposição contém apenas um parágrafo, o qual, todavia,
está numerado como § 1º. Dessa forma, para atender
às exigências da boa técnica legislativa, é necessário
que esse § 1º seja renumerado para parágrafo único.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2007, com a emenda nº 1 – CCJ, e com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 2 – CE
Renumere–se para Parágrafo Único, o § 1º do art.
1º, do Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2007.
Sala da Comissão, 5 de maio de 2009.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249, DE 2007
Institui o Prêmio Frei Galvão do Mérito
Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Prêmio Frei Galvão do
Mérito Social, a ser concedido anualmente a cidadãos
ou entidades brasileiras que se hajam destacado pela
prestação notória de relevantes serviços comunitários
e de responsabilidade social.
Parágrafo único. Os relevantes serviços comunitários a que se refere o caput deste artigo deﬁnem-se
como obras e ações sociais de expressivo conteúdo
humanitário ou ﬁlantrópico, promovidas em favor de
grupos, indivíduos ou comunidades carentes.
Art. 2º A concessão do prêmio de que trata esta
Lei será determinada conforme critérios estabelecidos
por comissão constituída paritariamente por representantes da Presidência da República, do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados e de entidades da sociedade
civil, escolhidos conforme regulamento a ser editado
pela comissão de que trata este artigo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Senador
Flávio Arns, Presidente. – Senador Romeu Tuma,
Relator Ad Hoc:
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
VI – dispor, mediante decreto, sobre:(Redação
dada Dela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................
XXI – conferir condecorações e distinções honoríﬁcas;
....................................................................................
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Of nº 51/2009/CE
Brasília, 5 de maio de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Jayme Campos,
que “Institui o Prémio Frei Galvão do Mérito Social e dá
outras providências.”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, Senador Flavio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal.
PARECERES Nos 490 DE 491, de 2009
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
421, de 2007, de autoria do Senador Efraim
Morais, que altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder isenção total
do imposto de renda da pessoa física aos
rendimentos de aposentadoria e pensão,
para os maiores de setenta anos, iniciandose com isenção de vinte por cento dos rendimentos aos sessenta e seis anos.
PARECER Nº 490, DE 2009
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Jayme Campos
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
421, de 2007, de autoria do Senador Efraim Morais, que
altera a legislação do imposto de renda das pessoas
ﬂsicas, nos termos da ementa transcrita acima.
A proposição possui três artigos. O seu art. 1º
promove a alteração no inciso XV do caput do art. 6º
da Lei nº 7.713, de 1988, para conceder aos maiores
de sessenta e seis anos isenção gradual do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno ou por entidade de previdência
privada. A isenção é concedida de forma progressiva:
tem início quando o contribuinte completar sessenta e
seis anos, incidindo no percentual de vinte por cento,
e alcança cem por cento dos rendimentos quando o
aposentado completar setenta anos.
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O caput do art. 2º do PLS determina ao Poder
Executivo a realização da estimativa da renúncia ﬁscal decorrente do benefício deferido, que deverá ser
incluída no demonstrativo ﬁnanceiro anexo ao projeto
de lei orçamentária. O parágrafo único do artigo estabelece que a isenção só produzirá efeitos no exercício
ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for
implementada a condição prevista no caput.
O art. 3º estipula a vigência da futura lei a partir
de sua publicação.
Segundo a justiﬁcação, o avançar da idade, ao
mesmo tempo em que reduz a capacidade de trabalho, aumenta a necessidade de gastos com saúde, em
razão do acometimento de moléstias degenerativas e
crônicas, que exigem tratamentos longos e onerosos,
não proporcionados adequadamente pelo Estado. As
tabelas dos planos de saúde, escalonados por idade,
demonstrariam essa realidade, pois, na terceira idade,
as prestações são mais elevadas e, na prática, proibitivas para a maioria da população. Diante disso, o PLS
nº 421, de 2007, tem como objetivo proporcionar mais
disponibilidade de recursos aos aposentados idosos,
concedendo isenção parcial do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou
de reforma, percebidos por maiores de sessenta e seis
anos, e total para os maiores de setenta anos.
Não foram apresentadas emendas à proposição,
que será a seguir apreciada, em decisão terminativa
pela Comissão de Assuntos Econômicos.
II – Análise
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 100,
incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre proposições pertinentes a previdência
social, relações de trabalho, e outros assuntos correlatos, como é o caso.
O PLS nº 421, de 2007, coaduna-se com os parâmetros constitucionais aplicáveis, quer no tocante à
legitimidade da iniciativa parlamentar no processo legislativo (art. 61, caput, da Constituição Federal —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; 153, inciso III, da CF).
Ainda sob o ponto de vista da constitucionalidade,
o projeto atende à exigência de lei federal especíﬁca
para a concessão de qualquer isenção de imposto,
prevista no § 6º do art. 150 da Constituição.
A proposição, pelos seus arts. 2º e 3º, observou
a determinação do art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), mostrando-se adequada em termos orçamentários e ﬁnanceiros.
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No mérito, o projeto alivia a tributação dos aposentados, pensionistas e militares da reserva ou reformados maiores de sessenta e seis anos. Nesse sentido, é
louvável e coerente com pleito recorrente da sociedade,
qual seja, redução da carga tributária. Além disso, consoante dispõe o art. 230 da CF, o Estado tem o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
Contudo, entendemos que o projeto necessita
de aperfeiçoamento, mormente para evitar que sejam
prejudicados os contribuintes atualmente beneﬁciados
com a isenção prevista no inciso XV do art. 6º da Lei
nº 7.713, de 1988, no valor mensal de R$1.372,81 no
corrente ano de 2008. Além disso, é necessária a imposição de limite à novel isenção.
Destarte, propomos a manutenção da redação do
inciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, e a inclusão
de art. 6º-A nessa norma, concedendo isenção progressiva do imposto de renda da pessoa física incidentes
sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão, para
os maiores de sessenta e seis anos, sem prejuízo da
atual parcela isenta enunciada na tabela de incidência
mensal do imposto de renda. Também propomos um
teto mensal de R$3.800,00 para o benefício.
III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2007, com as seguintes emendas:
EMENDA Nº – CAS
Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto
de Lei do Senado nº 421, de 2007:
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, para conceder isenção progressiva
do imposto de renda da pessoa física incidente sobre os rendimentos de aposentadoria e
pensão, para os maiores de sessenta e seis
anos.
EMENDA Nº – CAS
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto
de Lei do Senado nº 421, de 2007:
Art. 1º “ A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A. Além da isenção prevista no
inciso XV do caput do art. 6º desta Lei, e sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de
incidência mensal do imposto, os rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou
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de reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, ﬁcam isentos do imposto de renda, até o
limite mensal de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), nos seguintes percentuais:
I – vinte por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
66 (sessenta e seis) anos de idade;
II – quarenta por cento dos rendimentos, a partir do mês em que o contribuinte
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completar 67 (sessenta e sete) anos de
idade;
III – sessenta por cento dos rendimentos,
a partir do mês em que o contribuinte completar 68 (sessenta e oito) anos de idade;
IV – oitenta por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
69 (sessenta e nove) anos de idade;
V – cem por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
70 (setenta) anos de idade.”
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 491 DE 2009, DA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
421, de 2007, de autoria do Senador Efraim Morais, que
altera a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas, nos termos da ementa transcrita acima.
A proposição possui três artigos. O seu art. 1º
promove a alteração no inciso XV do caput do art. 6º
da Lei nº 7.713, de 1988, para conceder aos maiores
de sessenta e seis anos isenção gradual do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno ou por entidade de previdência
privada. A isenção é concedida de forma progressiva:
tem início quando o contribuinte completar sessenta e
seis anos, incidindo no percentual de vinte por cento,
e alcança cem por cento dos rendimentos quando o
aposentado completar setenta anos.
O caput do art. 2º do PLS determina ao Poder
Executivo a realização da estimativa da renúncia ﬁscal decorrente do benefício deferido, que deverá ser
incluida no demonstrativo ﬁnanceiro anexo ao projeto
de lei orçamentária. O parágrafo único do artigo estabelece que a isenção só produzirá efeitos no exercício
ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for
implementada a condição prevista no caput.
O art. 3º estipula a vigência da futura lei a partir
de sua publicação. Segundo a justiﬁcação, o avançar
da idade, ao mesmo tempo em que reduz a capacidade de trabalho, aumenta a necessidade de gastos
com saúde, em razão do acometimento de moléstias
degenerativas e crônicas, que exigem tratamentos longos e onerosos, não proporcionados adequadamente
pelo Estado. As tabelas dos planos de saúde, escalonados por idade, demonstrariam essa realidade, pois,
na terceira idade, as prestações são mais elevadas e,
na prática, proibitivas para a maioria da população.
Diante disso, o PLS nº 421, de 2007, tem como objetivo proporcionar mais disponibilidade de recursos aos
aposentados idosos, concedendo isenção parcial do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos de
aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma, percebidos por maiores
de sessenta e seis anos, e total para os maiores de
setenta anos.
A proposição foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, após parecer do Senador Jayme Cam-
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pos, que apresentou duas emendas que aperfeiçoaram
o Projeto, visando que as pessoas beneﬁciárias das
isenções já existentes no âmbito das regras atuais do
imposto de renda não fossem prejudicadas.
II – Análise
Cabe a esta Comissão, nos termos do ad. 99, do
Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre
proposições pertinentes a tributos, ﬁnanças públicas e
normas gerais de direito tributário, ﬁnanceiro e econômico e outros assuntos correlatos, como é o caso.
O PLS nº 421, de 2007, coaduna-se com os parâmetros constitucionais aplicáveis, quer no tocante à
legitimidade da iniciativa parlamentar no processo legislativo (art. 61, caput, da Constituição Federal – 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; 153, inciso III,da CF).
Ainda sob o ponto de vista da constitucionalidade, atende à exigência de lei federal especíﬁca para a
Concessão de qualquer isenção de imposto, prevista
no § 6º do art. 150 da Constituição.
A proposição, pelos seus arts. 2º e 3º observou
a determinação do art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), mostrando-se adequada em termos orçamentários e ﬁnanceiros.
No mérito, o projeto alivia os gastos dos aposentados, pensionistas e militares da reserva ou reformados maiores de sessenta e seis anos. Nesse sentido, é
louvável e coerente com pleito recorrente da sociedade,
qual seja, redução da carga tributária. Além disso, consoante dispõe o art. 230 da CF, o Estado tem o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2007, com a nova
redação após as emendas aprovadas na Comissão de
Assuntos Sociais.
Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Senador
Cícero Lucena, Relator.
DECISÃO DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Em 28/4/09, encerrada a discussão e
colocado em votação, a comissão aprova o
projeto com as emendas nºs 1 e 2–cas-cae
apresentadas pelo Relator, Senador Cícero
Lucena, por 12 (doze) votos favoráveis, nenhum
contrário e 1 (uma) abstenção.
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EMENDA Nº 1 – CAS – CAE
Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto
de Lei do Senado nº 421, de 2007:
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, para conceder isenção progressiva
do imposto de renda da pessoa física incidente sobre os rendimentos de aposentadoria e
pensão, para os maiores de sessenta e seis
anos.
EMENDA Nº 2 – CAS – CAE
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto
de Lei do Senado nº 421, de 2007:
Art. 1º A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Ad. 6º–A. Além da isenção prevista no
inciso XV do caput do art. 6º desta lei, e sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de
incidência mensal do imposto, os rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de
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reforma pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência
privada, ﬁcam isentos do imposto de renda, até
o limite mensal de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), nos seguintes percentuais:
I – vinte por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
66 (sessenta e seis) anos de idade:
II – quarenta por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
67 (sessenta e sete) anos de idade;
III – sessenta por cento dos rendimentos,
a partir do mês em que o contribuinte completar 68 (sessenta e oito) anos de idade;
IV – oitenta por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
69 (sessenta e nove) anos de idade;
V – cem por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
70 (setenta) anos de idade.”
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TEXTO FINAL
APRESENTADO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 421, DE 2007
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder isenção progressiva do imposto de renda da pessoa
física incidente sobre os rendimentos de
aposentadoria e pensão, para os maiores
de sessenta e seis anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º “A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A. Além da isenção prevista no
inciso XV do caput do art. 6º desta lei, e sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de
incidência mensal do imposto, os rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de
reforma pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência
privada, ﬁcam isentos do imposto de renda, até
o limite mensal de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), nos seguintes percentuais:
I – vinte por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
66 (sessenta e seis) anos de idade;
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II – quarenta por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
67 (sessenta e sete) anos de idade;
III – sessenta por cento dos rendimentos,
a partir do mês em que o contribuinte completar 68 (sessenta e oito) anos de idade;
IV – oitenta por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
69 (sessenta e nove) anos de idade;
V – cem por cento dos rendimentos, a
partir do mês em que o contribuinte completar
70 (setenta) anos de idade.” (NR)
Art. 2º 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 ﬁscal 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 60 (sessenta)
dias da publicação desta lei.
Parágrafo único. A isenção de que trata esta lei só
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício
ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele em que for
implementado o disposto neste artigo.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2009. – Senador Cícero Lucena, Relator – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente.
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Of. nº 111/2009/CAE
Brasília, 28 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 421, de
2007, que “altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, para conceder isenção total do imposto de
renda da pessoa física aos rendimentos de aposentadoria e pensão, para os maiores de setenta anos,
iniciando-se com isenção de vinte por cento dos rendimentos aos sessenta e seis anos”, com as Emendas
nºs 1 e 2-CAS-CAE.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF
I – Relatório
Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei do
Senado nº 421, de 2007, de autoria do ilustre Senador
Efraim Morais, que tem por objetivo conceder isenção
total do imposto de renda da pessoa física aos rendimentos de aposentadoria e pensão, para os maiores
de setenta anos, iniciando-se com isenção de vinte por
cento dos rendimentos aos sessenta e seis anos.
Estabelecendo que tal isenção se dará de forma progressiva, a proposição prevê que ela terá início quando o contribuinte completar sessenta e seis
anos, incidindo no percentual de vinte por cento, para
alcançar os cem por cento dos rendimentos quando o
aposentado completar setenta anos.
A proposta determina que o Poder Executivo
realize estimativa da renúncia ﬁscal decorrente do
benefício, a qual deverá ser incluída no demonstrativo ﬁnanceiro anexo ao projeto de lei orçamentária.
Estatui, ainda, que a isenção só produzirá efeitos no
exercício ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele
em que esta condição for satisfeita.
Ao justiﬁcar sua iniciativa, o nobre autor alega que
o avançar da idade, ao mesmo tempo em que reduz a
capacidade de trabalho, aumenta a necessidade de gastos com saúde, em razão do acometimento de moléstias
degenerativas e crônicas, que exigem tratamentos longos e onerosos, não proporcionados adequadamente
pelo Estado. As tabelas dos planos de saúde, escalonados por idade, demonstrariam essa realidade, pois, na
terceira idade, as prestações são mais elevadas e, na
prática, proibitivas para a maioria da população.
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Assim, a ﬁnalidade do PLS nº 421, de 2007, reside
em possibilitar mais disponibilidade de recursos aos aposentados idosos, concedendo isenção parcial do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos de aposentadoria
e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou
de reforma, percebidos por maiores de sessenta e seis
anos e total para os maiores de setenta anos.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas perante esta Comissão.
II – Análise
Quanto aos pressupostos de admissibilidade, o
projeto se apresenta adequado, em termos constitucionais, orçamentários e ﬁnanceiros.
A matéria não é de iniciativa privativa do Presidente
da República, por não se encontrar dentre as constantes
do art. 61, § 1º, da Constituição Federal e nem está no
rol das competências exclusivas do Congresso Nacional
ou de qualquer de suas Casas isoladamente, conforme
as situações previstas nos arts. 49, 51 e 52 da Carta
Magna, e atende, também, à exigência constitucional (§
6º do art. 150) no que concerne à edição de lei federal
especíﬁca que conceda de isenção.
A União é competente para legislar sobre direito
tributário, nos termos dos arts. 24, inciso I, e 48, inciso
I, da Constituição Federal.
Sob o aspecto da adequação orçamentária e ﬁnanceira, a proposição, por meio de seu art. 2º, observou a
determinação contida no art. 101 da Lei nº 11.439, de 29
de dezembro de 2006, Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2007. Esse dispositivo enuncia que a edição
de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneﬁcio de
natureza tributária está condicionada ao atendimento
do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), o qual estabelece que a concessão ou ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deve estar acompanhada
de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, e deve também cumprir ao menos uma das
exigências por ela postas.
Neste contexto, o proponente demonstra que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária e que não afeta as metas de resultados
ﬁscais previstas no anexo próprio da LDO, ou a proposição deve ser necessariamente acompanhada de
medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
de base de cálculo, majoração ou criação de tributo.
Nesse último caso, o benefício só pode entrar em vigor
quando adotadas tais medidas compensatórias.
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Do ponto de vista formal, o texto proposto se alinha
com as disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, relacionadas à técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o projeto tem a grande virtude de aliviar os gastos dos aposentados, pensionistas e militares da reserva ou reformados maiores de
sessenta e seis anos, sendo extremamente louvável
e coerente, posto que em sintonia com os recorrentes
anseios da sociedade brasileira, no sentido da redução
da carga tributária.
Por ﬁm, é importantíssimo salientar que o Estado tem
o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, o que se impõe
expressamente no art. 230 de nossa Constituição.
III – Voto
Por tudo quanto exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2007.
Sala da Comissão, – Senador Jayme Campos.
PARECER Nº 492, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre o Aviso nº 60, de 2002,
(nº 1.198/2002, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha ao Senado
Federal cópia da Decisão nº 456, de 2002 –
TCU (Plenário), bem como dos respectivos
relatórios e do despacho do Relator, sobre
auditoria realizada no Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE).
Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator Ad hoc: Senador Neuto de Couto
I – Relatório
Por força de disposição regimental, foi o presente
processado para mim redistribuído já contendo lúcida
análise subscrita pelo ex-Senador Bello Parga que tanto
ilustrou, com sua presença, esta Comissão.
Em face dessa circunstância e por acolher, integralmente, tanto o relátorio quanto a análise então
produzidas, transcrevo-as abaixo, com a devida vênia
do seu subscritor inicial.
“Vem a esta Comissão a solicitação de análise
das seguintes recomendações ao Congresso Nacional,
contidas no Aviso nº 60, de 2002 (nº 1.198, de 2002,
GP/TCU, na origem), do TCU.
I) que realize estudos no sentido de veriﬁcar possível exorbitância no poder regulamentar
do Presidente da República ao criar, dentro do
CNPE, órgão capaz de deliberar sobre a política energética à revelia do Plenário do CNPE
e do próprio Presidente da República;
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II) que avalie a conveniência e a oportunidade de iniciar rotinas legislativas destinadas
a conferir caráter deliberativo às proposições
do CNPE.
2. Essas recomendações são o resultado de auditoria realizada pelo egrégio Tribunal de Contas do
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE),
que visou principalmente ao mapeamento das causas
da relativa inoperância do CNPE e ao diagnóstico das
atribuições daquele colegiado que, atualmente, tem
caráter apenas consultivo.
II – Análise
3. O Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) foi criado pela Lei nº 9.478, de 1997, com atribuição de propor ao Presidente da República políticas
nacionais no setor de energia. Essa lei não outorgou
competência executiva no CNPE, limitando-o à função
de assessoramento do Chefe do Poder Executivo. O
Decreto nº 3.520, de 2000, dispôs sobre a estrutura e
o funcionamento do CNPE.
4. O advento da crise de energia em 2001 levou o
Governo a criar, por meio da Medida Provisória nº 2.198,
de 2001, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), com competência regulamentar e executiva,
no que concerne a questões de natureza estrutural do
setor energético, no qual se inclui o setor elétrico.
5. A normalização do atendimento energético, no
início de 2002, esvaziou a maioria das funções da GCE.
Entretanto, a experiência adquirida na gestão da crise de
energia levou o Governo a manter minimamente a estrutura da Câmara de Gestão, mas modiﬁcando suas atribuições e estrutura. Para isso, publicou o Decreto nº 4.261, de
2002, que alterou o art. 2º do referido Decreto nº 3.520, de
2000. Nesse diploma regulamentar, o Governo transforma
a GCE em Câmara de Gestão do Setor Elétrico (CGSE).
O Decreto atribui à CGSE competências propositivas e
executivas, e a inclui na estrutura do CNPE, que havia sido
criado por lei, mas sem competência executiva.
6. Como resultado da citada auditoria no CNPE, a
Egrégia Corte de contas alertou o Congresso Nacional
para uma possível exorbitância no poder regulamentar
do Presidente da República, pois, ao editar o Decreto
nº 4.261, de 2002, o Presidente reestruturou o CNPE
e atribuiu a esse Conselho competências que não lhe
haviam sido dadas na lei de criação. Tal mudança, na
visão do TCU, só poderia ser feita também por lei.
7. Não obstante esse possível óbice legal, o relatório da auditoria reconhece a pertinência da mudança
implementada pelo citado decreto, pois conclui que o
adequado funcionamento do CNPE passa por atribuir
a esse Conselho poder deliberativo sobre um mínimo
de questões afetas ao setor de energia. Nesse sentido,
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o TCU sugere ao Congresso aprofundar nessa direção
por meio de lei.
8. Entendemos que a análise do TCU desconsiderou o advento da Emenda Constitucional nº 32, de
2001. Em artigo publicado na Revista Jurídica Virtual
nº 30, de novembro de 2001, disponível no endereço
eletrônico www.planalto.gov.br o prof. José Levi Mello
do Amaral Júnior sustenta que o modelo constitucional
de 1988 introduziu uma assimetria nas competências
dos Três poderes. Enquanto os Poderes Legislativo e
Judiciário tinham a prerrogativa de organizarem-se a si
próprios, o Poder Executivo só poderia fazê-lo com a
chancela do Poder Legislativo. A Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, veio a corrigir tal distorção, ao retirar do
texto constitucional a necessidade de lei de iniciativa do
Presidente da República para disciplinar estruturação e
atribuições de órgãos da administração pública. Manteve tal exigência tão somente para casos de criação e
extinção. Desse modo, o Poder Executivo passou a ter
a prerrogativa de deliberar autonomamente sobre sua
organização administrativa, equiparando-se aos outros
Poderes. Tais matérias passaram a ser privativas do Presidente da República, sem intermediação da lei.
9. Conforme apregoa o Professor Jose Levi, as
normas legais que, antes da Emenda Constitucional nº
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32, de 2001, versavam matéria agora conﬁada privativamente ao decreto, foram recepcionadas pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, com status de decreto
autônomo, podendo ser objeto de modiﬁcação – ou,
até mesmo revogação – por esse. Sejam ou não meramente intestinas – sejam transferidas de um órgão
para outro via decreto fundado na alínea a do inciso
VI do art. 84 da Constituição de 88, com a redação da
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
10. Diante da clareza e da pertinência da tese defendida pelo ilustre professor, e com a qual concordamos, somos de opinião que as alterações introduzidas
pelo Presidente da República no CNPE, por meio do
Decreto nº 4.261, de 2002, estão perfeitamente aderentes à nova ordem constitucional introduzida pela EC
nº 32, de 2001. O Presidente da República passou a
ter a prerrogativa privativa de delegar competências e
alterar estruturas de órgãos do Poder Executivo.”
III – Voto
Adoto, em consequência, o voto então proferido
pelo eminente Relator que me antecedeu, no sentido de que “ambas as recomendações do TCU supra
referidas não são pertinentes. Em razão do exposto,
votamos pelo arquivamento deste processo”.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2009.
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DOCUMENTO ANEXADO PELASECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO
Relatório
Relator: Senador Bello Parga
I – Relatório
Vem a esta Comissão a solicitação de análise
das seguintes recomendações ao Congresso Nacional,
contidas no Aviso nº 60, de 2002 (nº 1.198, de 2002,
GP/TCU, na origem), do TCU.
I) que realize estudos no sentido de veriﬁcar possível exorbitância no poder regulamentar do Presidente da República ao criar,
dentro do CNPE, órgào capaz de deliberar
sobre a política energética à revelia do Plenário do CNPE e do próprio Presidente da
República;
II) que avalie a conveniência e a oportunidade de iniciar rotinas legislativas destinadas
a conferir caráter deliberativo às proposições
do CNPE
2. Essas recomendações são o resultado de auditoria realizada pelo egrégio Tribunal de Contas no
Conselho Nacional Politica Energética (CNPE), que
visou principalmente ao mapeamento das causas da
relativa inoperância do CNPE e ao diagnóstico das
atribuições daquele colegiado que, atualmente, tem
caráter apenas consultivo.
II – Análise
3. O Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) foi criado pela Lei nº 9.478, de 1997, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas
nacionais no setor de energia. Essa Lei não outorgou
competência executiva no CNPE, limitando-o à função
de assessoramento do Chefe do Poder Executivo, O
Decreto nº 3.520, de 2000, dispôs sobre a estrutura e
o funcionamento do CNPE.
4. O advento da crise de energia em 2001 levou
o Governo a criar, por meio da Medida Provisória nº
2.198, de 2001,a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), com competência regulamentar e
executiva, no que concerne a questões de natureza
emergencial decorrentes da situação hidrológica crítica
em 2001, e de natureza estrutural do setor energético,
no qual se inclui o setor elétrico.
5. A normalização do atendimento energético, no
início de 2002, esvaziou a maioria das funções da GCE.
Entretanto, a experiência adquirida na gestão da crise
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de energia levou o Governo a manter minimamente a
estrutura da Câmara de Gestão, mas modiﬁcando suas
atribuições e estrutura. Para isso, publicou o Decreto
nº 4.261, de 2002, que alterou o art. 2º do referido Decreto nº 3.520, de 2000. Nesse diploma regulamentar,
o Governo transforma a GCE em Câmara de Gestão
do Setor Elétrico (CGSE). O Decreto atribui à CGSE
competências propositivas e executivas, e a inclui na
estrutura do CNPE, que havia sido criado por Lei, mas
sem competência executiva.
6. Como resultado da citada auditoria no CNPE, a
Egrégia Corte de Contas alertou o Congresso Nacional
para uma possível exorbitância no poder regulamentar
do Presidente da República, pois, ao editar o Decreto
nº 4.261, de 2002, o Presidente reestruturou o CNPE
e atribuiu a esse Conselho competências que não lhe
haviam sido dadas na lei de criação. Tal mudança, na
visão do TCU, só poderia ser feita também por lei.
7. Não obstante esse possível óbice legal, o relatório da auditoria reconhece a pertinência da mudança
implementada pelo citado decreto, pois conclui que o
adequado funcionamento do CNPE passa por atribuir
a esse Conselho poder deliberativo sobre um mínimo
de questões afetas ao setor de energia. Nesse sentido,
o TCU sugere ao Congresso aprofundar nessa direção
por meio de lei.
8. Entendemos que a análise do TCU desconsiderou o advento da Emenda Constitucional nº 32, de
2001. Em artigo publicado na Revista Jurídica Virtual
nº 30, de novembro de 2001, disponível no endereço
eletrônico www.planalto.gov.br, o prof. José Levi Mello
do Amaral Júnior sustenta que o modelo constitucional
de 1988 introduziu uma assimetria nas competências
dos Três Poderes. Enquanto os Poderes Legislativo e
Judiciário tinham a prerrogativa de organizarem-se a
si próprios, o Poder Executivo só poderia fazê-lo com
a chancela do Poder Legislativo. A Emenda Constitucional nº 32, de 2001, veio a corrigir tal distorção, ao
retirar do texto constitucional a necessidade de lei de
iniciativa do Presidente da República para disciplinar
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública. Manteve tal exigência tão somente para
casos de cria ção e extinção. Desse modo, o Poder
Executivo passou a ter a prerrogativa de deliberar autonomamente sobre sua organização administrativa,
equiparando-se aos outros Poderes. Tais matérias
passaram a ser privativas do Presidente da República,
sem intermediação da lei.
9. Conforme apregoa o Professor José Levi, as
normas legais que, antes da Emenda Constitucional nº
32, de 2001, versavam matéria agora conﬁada privativamente ao decreto, foram recepcionadas pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, com status de decreto
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autônomo, podendo ser objeto de modiﬁcação – ou,
até mesmo revogação – por esse. O professor conclui:
Nada impede que competências já existentes – sejam
ou não meramente intestinas – sejam transferidas de
um órgão para outro via decreto fundado na alínea a
do inciso VI do art. 84 da Constituição de 88, com a
redação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
10. Diante da clareza e da pertinência da tese defendida pelo ilustre professor, e com a qual concordamos, somos de opinião que as alterações introduzidas
pelo Presidente da República no CNPE, por meio do
Decreto nº 4.261, de 2002, estão perfeitamente aderentes à nova ordem constitucional introduzida pela EC
nº 32, de 2001. O Presidente da República passou a
ter a prerrogativa privativa de delegar competências e
alterar estruturas de órgãos do Poder Executivo.
III – Voto
Desse modo, entendemos que ambas as recomendações do TCU supra referidas não são pertinentes. Em tazão do exposto, votamos pelo arquivamento
deste processo.
Sala da Comissão, – senador, Bello Parga.
FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA 53ª LEGISLATURA.
REALIZADA NOS DIAS
22 e 23 DE ABRIL DE 2009.
OUARTA FEIRA. AS 10 HORAS E 56 MINUTOS
SR. PRESIDENTE SENADOR DEMÓSTENES
TORRES (DEM – GO): Item nº 59 da pauta: “Aviso nº
60, de 2002 (Aviso nº 1.198, de 2002, na origem): Encaminha ao Senado Federal cópia da decisão nº 456,
de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatórios e do Despacho do Relator, sobre auditoria
realizada no Conselho Nacional de Política Energética – CNPE (TC–5.793/2002-7)”. A autoria é do Presidente do Tribunal de Contas da União. A relatoria é do
Senador Marcelo Crivella. Parecer pelo arquivamento
da matéria. Designo como Relator Ad-Hoc o Senador
Neuto de Conto. Pág. 161.
SENADOR NEUTO DE CONTO (PMDB – SC):
Análise, Sr. Presidente. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) foi criado pela Lei nº 9.478,
de 1997, com a atribuição de propor ao Presidente da
República política nacional no setor de energia. Essa
Lei não foi outorgada competência executiva no CNPE,
limitando a função de assessoramento ao Chefe do
Poder Executivo. O Decreto 3.520, de 2000, dispõe
sobre a estrutura e funcionamento. Por todas as aná-
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lises, em consequência o Voto então proferido pelo
eminente Relator que me antecedeu no relatório, que
deu ambas as recomendações do TCU suprarreferido,
não são pertinentes. Em razão do exposto, votamos
pelo arquivamento do processo.
SR. PRESIDENTE SENADOR DEMÓSTENES
TORRES (DEM – GO): Em discussão. Não havendo
quem queira discutir, em votação. As Sras. e os Srs.
Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado.
PARECER Nº 493, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2005, de autoria do Senador Marco Maciel, que susta a aplicação
dos incisos V e VI do art. 2º do Decreto nº
5.392, de 10 de março de 2005, que declara estado de calamidade pública no setor
hospitalar do Sistema Unico de Saúde no
Município do Rio de Janeiro, e dá outras
providências’, do Poder Executivo.
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2005, com o objetivo de sustar a
aplicação dos incisos V e VI do art. 2º do Decreto nº
5.392, de 10 de março de 2005, que ‘declara estado
de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema
Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro.
O autor, Senador Marco Maciel, fundamenta a
apresentação do projeto no disposto no inciso V do
art. 49 da Constituição Federal que estabelece a competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar
os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar.
Ao justiﬁcar o projeto o ilustre Senador contesta
a requisição de bens públicos – no caso os hospitais
integrantes do patrimônio do Município do Rio de Janeiro-RJ, Hospitais Municipais Souza Aguiar e Miguel
Couto –, previstas no art. 2º do mencionado decreto,
tendo em vista contrariar o que dispõe a Constituição
Federal a respeito de requisição de bens públicos.
Assim, argumenta o autor que a requisição de
bens públicos só é admissível em caso excepcional
de decretação de estado de defesa, em face do disposto no inciso II do § 1º do art. 136 da Lei Maior. A
outra forma de requisição prevista recai apenas sobre
bens particulares, em caso de iminente perigo público, conforme prevê o inciso XXV do art. 5º do texto
constitucional.
Não houve apresentação de emenda ao projeto.
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II – Análise
Trata-se de assunto já decidido, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal (STF), em 20
de abril de 2005, ao conceder a segurança no MS nº
25.295, impetrado pelo município do Rio de Janeiro,
contra dispositivos do Decreto nº 5.392/05 do Presidente da República, que declarou estado de calamidade
pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde
(SUS) da capital ﬂuminense.
De acordo com essa decisão, os mencionados
hospitais municipais Miguel Couto e Souza Aguiar
voltarão a ser geridos pelo município do Rio de Janeiro. Ademais, a União ﬁca impedida de utilizar os servidores, bens e serviços contratados pelo município
nos outros quatro hospitais que, mediante o decreto
contestado, retornaram à gestão federal – Hospital da
Lagoa, Hospital Municipal do Andaraí, Hospital Geral
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de Jacarepaguá (Cardoso Fontes) e Hospital Geral
de Ipanema.
É de se concluir que a decisão do STF constituiu
fato superveniente que determinou a perda do objeto
da proposição e, por essa razão, tornou-se inócua a sua
aprovação por esta CCJ, não obstante o elevado mérito
da iniciativa legislativa do autor, cujo zelo em garantir a
observância dos preceitos constitucionais, em especial
para prevenir a prepotência da União em face da autonomia municipal, ter sido o mesmo que fundamentou o
julgamento do Excelso Pretório a respeito da matéria.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pelo arquivamento
do Projeto de Decreto Legislativo (SF) nº 139, de 2005,
nos termos do art. 133, III, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Sala da Comissão, 23 de abril de 2009.
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PARECER Nº 494, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Ofício nºs/14, de 2006
(nº 75/2006, na origem), do Supremo Tribunal
Federal, encaminhando, para os ﬁns previstos no art. 52, X, da Constituição Federal,
cópia da legislação, do parecer do Ministério
Público Federal, da certidão de trânsito em
julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, no habeas corpus nº 82.959, cuja
publicação ocorreu no Diário da Justiça
de 1º de setembro de 2006, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei
nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
Relator: Senador Valter Pereira
I – Relatório
Mediante o Oﬁcio “s” nº 14, de 2006 (nº 75, de
13-9-2006, na origem) o Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminha ao Senado Federal,
para os ﬁns previstos no art. 52, X, da Constituição
Federal, cópia da legislação, do parecer do Ministério
Público Federal, da certidão de trânsito em julgado
e do acórdão proferido por aquela Corte, no Habeas
Corpus nº 82.959, cuja publicação ocorreu no Diário da Justiça de 1º de setembro de 2006, mediante
o qual o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990.
O mencionado dispositivo declarado inconstitucional determina que a pena prevista para os
crimes hediondos, para a prática de tortura, para
o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns e
para o terrorismo será cumprida integralmente em
regime fechado.
O acórdão assevera que o preceito citado conﬂita
com a garantia da individualização da pena, consagrada
no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal.
O Relator do HC, Senhor Ministro Marco Aurélio,
argumentou que o regime de cumprimento individualizado da pena racionaliza-a, e sua progressividade incentiva o condenado à correção de sua conduta, com
vista à sua futura inserção no meio social. Pontiﬁca,
ainda, que a Lei nº 8.072 de 1990 contém preceitos
que fazem pressupor não a observância de uma coerente política criminal, mas foi editada sob o clima de
emoção, como se no aumento da pena e no rigor do
regime estivessem os únicos meios de afastar-se o
elevado índice de criminalidade.
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Assim, restringe-se, pela lei objeto de análise,
a garantia constitucional em detrimento de todo um
sistema que consagra a dignidade da pessoa humana e a atuação do Estado sempre voltada para o bem
comum. A permanência do condenado em regime integralmente fechado não beneﬁcia a ninguém, menos
ainda à sociedade que, um dia, terá de recebê-lo de
volta, após o total cumprimento da pena.
Ressalta, ainda, que a própria Constituição Federal contempla as restrições a serem aplicadas aos
incursos na Lei, não incluídas entre tais restrições a
progressividade do regime de cumprimento da pena.
Com efeito, de acordo com o inciso XLIII do art. 5º da
Lei Maior, a lei considerará crimes inaﬁançáveis e insusceptíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o
tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, o terrorismo e os deﬁnidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
Portanto, o supratranscrito dispositivo constitucional afasta apenas a ﬁança, a graça ou a anistia para os
crimes ali mencionados. Dessa forma, a Lei nº 8.072
de 1990, que dispôe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal,
extrapola os lindes constitucionais, ao impor a não individualização da pena para os condenados por tais
crimes, no § 1º do seu art. 2º.
Tem sede constitucional a individualização da
pena, que compreende a proporcionalidade entre o
crime praticado e a sanção cominada. a individualização da execução, segundo a dignidade humana, e
o comportamento do condenado no cumprimento da
pena. Conclui-se que,quando o constituinte reservou
o tratamento excepcional aos crimes hediondos, não
lhes vedou a progressão do regime, incidindo em vício
de inconstitucionalidade a lei ordinária que não atente ao princípio da progressão consagrado no Estatuto
Fundamental.
Citou-se, ainda, na apreciação da matéria, o pensamento de Tupinambá Pinto de Azevedo, para quem
a norma constitucional que cerceia direitos deve ser
interpretada restritivamente, inclusive pelo legislador
ordinário.
Foi apontada, também, a situação contraditória
criada pela Lei sob análise, que concede a possibilidade do livramento condicional ao condenado pelos
crimes ali mencionados, mas impede a progressão do
regime de cumprimento da pena.
Anexou-se, neste processado, cópia de mandado de injunção enviado pela Sociedade Humanitária
Nacional (SOHUMANA), perante o Senado Federal,
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mencionando a decisão do Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº
8.072, de 1990. Ressalta, em seguida, que tal decisão
gerou, nos meios jurídicos e judiciais, uma grande polêmica, dividindo magistrados e doutrinadores. Requer,
assim, ao Presidente desta Casa, a normatização da
decisão do STF.
Em resposta ao Presidente da Sociedade, a Srª
Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência desta Casa à época, ponderou que o mandado
de injunção deverá ser concedido sempre que a norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania. (CF, art. 5º,
inciso LXXI), e, por força da letra q do inciso I do art.
102, compete ao Supremo Tribunal Federal, e não ao
Senado, processar e julgar originariamente o mandado de injunção. Carecendo a solicitação, portanto, de
suporte legal, vez que o inciso X do art. 52 da CF, que
atribui competência ao Senado para suspender a execução de lei ou parte de lei declarada inconstitucional
por decisão deﬁnitiva do STF, não autoriza a esta Casa
regulamentar as decisões da Suprema Corte, indefere
o pedido. Mas o Presidente desta Casa considerou o
recebimento do expediente, que segue à CCJ junto
com o Ofício sob “S” nº 14/2006, a ser analisado cm
caráter terminativo por aquela Comissão.

declarada inconstitucional por decisão deﬁnitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Foram atendidas as exigências regimentais constantes do art. 387 do Regimento Interno do Senado
Federal, relativas à documentação que deve instruir o
processo enviado ao Senado pelo Supremo Tribunal
Federal, ou seja: o texto do dispositivo legal examinado, cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal, do
Parecer do Procurador-Geral da República e da versão
do registro taquigráﬁco do julgamento.
Entretanto, temos a informar que a redação do
dispositivo declarado inconstitucional foi alterada pela
Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, e a alteração
modiﬁca substancialmente o seu teor. O § 1º do art.
2º da Lei alterada determinava que a pena por crime
previsto neste artigo será cumprida integralmente em
regime fechado. A nova redação substitui o termo integralmente por inicialmente, e acresce um parágrafo (§ 2º, renumerando os demais), para dispor que a
progressão de regime, no caso dos condenados aos
crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. A
nova redação, portanto, sana o vício inicial e revoga a
redação anterior, objeto da decisão deﬁnitiva do Supremo Tribunal Federal.

II – Análise

Ante o exposto, resta-nos votar pela rejeição ao
Ofício “S” nº 14, de 2006, e seu consequente arquivamento.
Sala da Comissão, 22 de abril de 2009.

Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição
Federal, compete ao Senado Federal, privativamente,
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei

III – Voto
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XLIII – a lei considerará crimes inaﬁançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, o terrorismo e os deﬁnidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem;
....................................................................................
XLVI – a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
....................................................................................
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e liberdade constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
....................................................................................
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. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns e o
terrorismo são insuscetíveis de:
....................................................................................
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será
cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação
dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
....................................................................................
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LEI Nº 11.464, DE 28 DE MARÇO DE 2007
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, nos termos
do inciso XLIII do art. 5º da Constituição
Federal.
....................................................................................
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................
..............................
II – ﬁança.
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será
cumprida inicialmente em regime fechado.
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena,
se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente.
§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz
decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar
em liberdade.
§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a
Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes
previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta dias,
prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade.” (NR)
....................................................................................
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/14, de
2006 (nº 75/2006, na origem), do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando, para os
ﬁns previstos no art. 52, X, da Constituição
Federal, cópia da legislação, do parecer do
Ministério Público Federal, da certidão de
trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, no habeas corpus nº
82.959, cuja publicação ocorreu no Diário
da Justiça de 1º de setembro de 2006, que
declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §
1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
Relator: Senador Valter Pereira
I – Relatório
Mediante o Oﬁcio “S” nº 14, de 2006 (nº 75, de 139-2006, na origem) o Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal encaminha ao Senado Federal, para
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os ﬁns previstos no art. 52, X, da Constituição Federal,
cópia da legislação, do parecer do Ministério Público
Federal, da certidão de trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, no habeas corpus nº
82.959, cuja publicação ocorreu no Diário da Justiça
de 1º de setembro de 2006, mediante o qual o Plenário
desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 2º,
§ 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
O mencionado dispositivo declarado inconstitucional determina que a pena prevista para os crimes
hediondos, para a prática de tortura, o tráﬁco ilícito de
entorpecentes e drogas aﬁns e o terrorismo será cumprida integralmente em regime fechado.
O acórdão assevera que o preceito citado conﬂita
com a garantia da individualização da pena, consagrada
inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal.
O Relator do HC, Senhor Ministro Marco Aurélio,
argumentou que o regime de cumprimento individualizado da pena racionaliza-a, e sua progressividade incentiva o condenado à correção de sua conduta, com
vista à sua futura inserção no meio social. Pontiﬁca,
ainda, que a Lei nº 8.072, de 1990 contém preceitos
que fazem pressupor não a observância de uma coerente política criminal, mas foi editada sob o clima de
emoção, como se no aumento da pena e no rigor do
regime estivessem os únicos meios de afastar-se o
elevado índice de criminalidade.
Assim, restringe-se, pela lei – objeto de análise,
a garantia constitucional em detrimento de todo um
sistema que consagra a dignidade da pessoa humana e a atuação do Estado sempre voltada para o bem
comum. A permanência do condenado em regime integralmente fechado não beneﬁcia a ninguém, menos
ainda à sociedade que, um dia, terá de recebê-lo de
volta, após o total cumprimento da pena.
Ressalta, ainda, que a própria Constituição Federal contempla as restrições a serem aplicadas aos
incursos na Lei, não incluídas entre tais restrições a
progressividade do regime de cumprimento da pena.
Com efeito, de acordo com o inciso XLIII do art. 5º da
Lei Maior, a lei considerara crimes inaﬁançáveis e insusceptíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o
tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, o terrorismo e os deﬁnidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
Portanto, o supratranscrito dispositivo constitucional afasta apenas a ﬁança, a graça ou a anistia para os
crimes ali mencionados. Dessa forma, a Lei nº 8.072,
de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, extrapola os lindes constitucionais, ao impor a não
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individualização da pena para os condenados de tais
crimes, no § 1º do seu art. 2º.
Tem sede constitucional a individualização da
pena, que compreende a proporcionalidade entre o
crime praticado e a sanção cominada, a individualização da execução, segundo a dignidade humana, e
o comportamento do condenado no cumprimento da
pena. Conclui-se que, quando o constituinte reservou
o tratamento excecional aos crimes hediondos, não
lhes vedou a progressão do regime, incidindo em vício
de inconstitucionalidade a lei ordinária que não atente ao princípio da progressão consagrado no Estatuto
Fundamental.
Citou-se, ainda, na apreciação da matéria, o pensamento de Tupinambá Pinto de Azevedo, para quem
a norma constitucional que cerceia direitos deve ser
interpretada restritivam ente, inclusive pelo legislador
ordinário.
Foi apontada, também, a situação contraditória
criada pela Lei sob análise, que concede a possibilidade do livramento condicional ao condenado pelos
crimes ali mencionados, mas impede a progressão do
regime de cumprimento da pena.
Anexou-se, neste processado, cópia de mandado de injunção enviado pela Sociedade Humanitária
Nacional (SOHUMANA), perante o Senado Federal,
mencionando a decisão do Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº
8.072, de 1990. Ressalta, em seguida, que tal decisão
gerou, nos meios jurídicos e judiciais, uma grande polêmica, dividindo magistrados e doutrinadores. Requer,
assim, ao Presidente desta Casa, a normatização da
decisão do STF.
Em resposta ao Presidente da Sociedade, a Srª
Manha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete, ponderou que o mandado de injunção deverá ser concedido
sempre que a norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania. (CF, art. 5º inciso LXXI), e, por força da
letra q do inciso I do art. 102, compete ao Supremo
Tribunal Federal, e não ao Senado, processar e julgar
originariamente o mandado de injunção. Carecendo
a solicitação, portanto, de suporte legal, vez que o
inciso X do art. 52 da CF, que atribui competência ao
Senado para suspender a execução de lei ou parte
de lei declarada inconstitucional por decisão deﬁnitiva do STF, não autoriza a esta Casa regulamentar as
decisões da Suprema Corte, indefere o pedido. Mas o
Presidente desta Casa considerou o recebimento do
expediente, que segue à CCJ junto ao Ofício sob “S”
nº 14/2006, a ser analisado em caráter terminativo por
aquela Comissão.
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II – Análise
Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição
Federal, compete ao Senado Federal, privativamente,
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão deﬁnitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Foram atendidas as exigências regimentais constantes do art. 387 do Regimento Interno do Senado
Federal, relativas à documentação que deve instruir o
processo enviado ao Senado pelo Supremo Tribunal
Federal, ou seja: o texto do dispositivo legal examinado, cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal, do
Parecer do Procurador-Geral da República e da versão
do registro taquigráﬂco do julgamento.
III – Voto
Ante o exposto, em atendimento à norma constitucional citada e ao inciso III do art. 101 do Regimento
Interno do Senado Federal, e considerando-se, ainda,
serem inegáveis a conveniência e a oportunidade de

Quarta-feira 20

429

18055

imprimir-se, no caso, eﬁcácia erga omnes à declaração
de inconstitucionalidade incidenter tantum emanada
do Supremo Tribunal Federal, o nosso voto é no sentido da propositura do seguinte:
“PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº , DE 2007
Suspende a execução do § lº do art. 2º
da Lei nº 8.072, de 25 dc julho de 1990.
O Senado Federal, no uso da competência que
lhe confere o art. 52, X, da Constituição Federal, e
considerando a inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos Habeas Corpus
nº 82.959-7, Resolve:
Art. 1º Fica suspenso o § 1º do art. 2º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de publicação.”
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2007.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) –
Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que foi solicitada
à Câmara dos Deputados a devolução dos autógrafos
do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2005, para
conclusão da sua apreciação no Senado Federal.
Nesse sentido, há sobre a mesa, comunicação
que passo a ler.
É lida a seguinte:
Ofício nº 74/06-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 6 de dezembro de 2006
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 61, de
2005, que “Altera a Lei nº 8.443, de 1992, que dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências, modiﬁcando a redação do §
1º do art. 55, que trata sigilo das denúncias formuladas
ao TCU”, de autoria do Senador Pedro Simon.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.
São lidas as seguintes:

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 da redação do texto ﬁnal do Projeto de
Lei do Senado nº 173, de 2001, que “Altera o artigo 1º da
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para estabelecer
normas que visam a proteger a vítima e a testemunha
de delito”, de autoria do Senador Álvaro Dias.
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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Of. nº 51/2009/CE
Brasília, 5 de maio de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Jayme Campos,
que “Institui o Prêmio Frei Galvão do Mérito Social e dá
outras providências.”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal.
Of. nº 54/2009/CE
Brasília, 12 de maio de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2008, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Adelmir Santana, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal de Taguatinga, no Distrito Federal.”,
com a emenda de redação oferecida.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
e do Senado Federal.
Ofício nº 39/2009/CI

Ofício nº 64/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 22 de abril de 2009
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Brasília, 23 de abril de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou no dia 16 de abril
de 2008, em turno único, a Emenda nº 01 – CI (Substitutivo), de 2009, ao PLS nº 209 de 2007, de autoria do
Senador Elizeu Rezende, e no dia 23 de abril de 2009,
não tendo sido oferecidas Emendas em Turno Suplementar, foi deﬁnitivamente adotada, nos termos do art.
284 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão.
Of. nº 111/2009/CAE
Brasília, 28 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
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que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 421, de 2007, que
“altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para
conceder isenção total do imposto de renda da pessoa
física aos rendimentos de aposentadoria e pensão, para
os maiores de setenta anos, iniciando-se com isenção
de vinte por cento dos rendimentos aos sessenta e seis
anos”, com as Emendas nºs 01 e 02-CAS-CAE.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) –
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 61, de 2005; 209, 249 e 421, de 2007; e 165,
de 2008, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Com relação aos Pareceres nºs 492 e 494, de
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referentes ao Aviso nº 60, de 2002 e ao Ofício nº
S/14, de 2006, a Presidência, em observância às suas
conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 493, de
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
concluindo contrariamente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2005, de autoria do Senador Marco Maciel, que susta a aplicação dos incisos V e VI do art. 2º do
Decreto nº 5.392, de 10 de março de 2005, que “declara
estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro, e
dá outras providências”, do Poder Executivo.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 199, DE 2009
Acrescenta § 5º ao art. 280 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
identiﬁcação do agente de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 280. ...............................................
...............................................................
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§ 5º No exercício de sua competência
ﬁscalizadora, o agente de trânsito deverá, independentemente de solicitação, apresentar
a todo cidadão abordado seu documento de
identiﬁcação funcional. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A ﬁscalização do trânsito é uma atividade estatal
de grande relevância para a segurança de motoristas,
passageiros e pedestres. Em muitos casos, entretanto,
o motorista autuado considera abusiva a atuação do
agente de trânsito e quer fazer uma denúncia perante
os órgãos competentes.
A diﬁculdade em obter o nome completo do agente
de trânsito, entretanto, praticamente inviabiliza o exercício
desse direito constitucional, uma vez que, quando muito,
o motorista abordado consegue ler apenas a plaqueta
de identiﬁcação constante do uniforme do agente.
Por se tratar de uma atividade profundamente
inserida no quotidiano da população, a ﬁscalização
de trânsito cumpre um papel pedagógico na relação
entre o cidadão e o Estado. A cortesia e a urbanidade
para com os ﬁscalizados, sem prejuízo do exercício
da autoridade, são fundamentais para que não se forme uma má vontade contra as normas de trânsito e o
exercício do poder de polícia em geral.
Com o presente projeto de lei, pretendemos sanar
esse problema, mediante a exigência de que o agente
de trânsito apresente ao cidadão abordado, por iniciativa
própria, seu documento de identiﬁcação funcional. Dessa
forma, caso queira, poderá o motorista anotar os dados,
resguardando-se contra eventuais constrangimentos.
Essa medida contribuirá, ainda, para a segurança
pública, uma vez que são frequentes ações em que
bandidos simulam ações policiais, visando a confundir a população.
Contamos com o apoio de nossos pares para esta
proposição, que visa a contribuir para o fortalecimento
da cidadania e da segurança do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador Expedito Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
....................................................................................
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I – tipiﬁcação da infração;
II – local, data e hora do cometimento da infração;
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III – caracteres da placa de identiﬁcação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados
necessários à sua identiﬁcação;
IV – o prontuário do condutor, sempre que possível;
V – identiﬁcação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI – assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notiﬁcação do cometimento
da infração.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de
trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio
tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.
§ 3º Não sendo possível a autuação em ﬂagrante,
o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito
do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III,
para o procedimento previsto no artigo seguinte.
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição
sobre a via no âmbito de sua competência.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2009
Acrescenta o art. 95-A à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para vedar o uso de viaturas
descaracterizadas ou veículos particulares
na ﬁscalização de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 95-A. A ﬁscalização e o policiamento ostensivo de trânsito serão realizados por
agentes da autoridade de trânsito claramente
identiﬁcados.
Parágrafo único. No exercício de suas
funções, é vedado aos agentes de trânsito, sob
pena de nulidade das autuações realizadas,
o emprego de veículos descaracterizados ou
de automóveis particulares.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
A segurança do trânsito depende de medidas
ﬁscalizadoras e educativas. Os agentes de trânsito
são a principal interface da população com o sistema
nacional de trânsito e, como tal, não podem deixar de
cumprir um papel pedagógico.
A atuação da autoridade há de ser sempre leal e
transparente, evitando-se qualquer expediente surpresa
para com o motorista, a ﬁm de que não se crie nenhuma
animosidade entre os cidadãos e os agentes do Estado.
A existência de um padrão visual, seja para o
uniforme dos agentes, seja para os veículos de que
façam uso, é indispensável para que possam ser imediatamente reconhecidos pela população.
Nesse sentido, propomos a inclusão de novo
artigo no Código de Trânsito Brasileiro, para vedar o
emprego de viaturas descaracterizadas ou de veículos
particulares nas ações de ﬁscalização e de policiamento ostensivo de trânsito.
Nos casos em que a ﬁscalização e o policiamento
são realizados por órgãos policiais, estes não estarão
impedidos de fazer uso desses veículos em outras missões de sua competência, mas terão que assegurar
que, no exercício da função de agentes da autoridade
de trânsito, sejam empregadas apenas viaturas visualmente caracterizadas.
Contamos com o apoio de nossos pares para a
presente proposição, que visa a melhorar a imagem
dos agentes do poder público perante a população.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador Expedito Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
....................................................................................
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e
pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será
iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade
de trânsito com circunscrição sobre a via.
§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável
pela execução ou manutenção da obra ou do evento.
§ 2º Salvo em casos de emergência, a autoridade
de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação
social, com quarenta e oito horas de antecedência, de
qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos
alternativos a serem utilizados.
§ 3º A inobservância do disposto neste artigo
será punida com multa que varia entre cinqüenta e
trezentas UFIR, independentemente das cominações
cíveis e penais cabíveis.
§ 4º Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93
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e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base
de cinqüenta por cento do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Os projetos lidos serão publicados e encaminhados
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
decisão terminativa.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2009
(Nº 3.628/97, na Casa de Origem,
do Deputado Vic Pires Santos)
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código
Brasileiro de Aeronáutica (obriga as concessionárias de serviço aéreo a divulgar
nota oﬁcial, em 90 dias após a ocorrência
de acidente aéreo com vítimas).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 93-A:
“Art. 93-A. Em caso de acidentes aéreos
com vítimas, o explorador da aeronave acidentada fará a publicação de nota oﬁcial com as conclusões periciais da autoridade policial competente
em 90 (noventa) dias após ocorrido o fato.
Parágrafo único. Após o prazo mencionado no caput deste artigo, caso não se tenha
o laudo deﬁnitivo, será publicada nota oﬁcial,
com periodicidade de 30 (trinta) dias, contendo o atual andamento das investigações, até
que elas sejam ultimadas.”
Art. 2º A alínea j do inciso III do caput do art. 302
da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 302. ..............................................
..............................................................
III – ... ....................................................
..............................................................
j) deixar de dar publicidade aos atos sociais de publicação obrigatória e à nota oﬁcial
a que se refere o art. 93-A desta Lei;
.................................................... ” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 12 de maio de 2009. –
Michel Temer, Presidente.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.628, DE 1997
Altera a alínea j do inciso III do art.
302 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro
de Aeronáutica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O alínea j, do inciso III, do art. 302, da Lei
nº l.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 302. ................................................
III – .......................................................
j) deixar de dar publicidade aos atos sociais de publicação obrigatória e de nota oﬁcial, em caso de acidente aéreo com vítimas,
90 (noventa) dias após ocorrido o fato, com as
conclusões periciais da autoridade aeronáutica competente e, após esse prazo, caso não
se tenha o laudo deﬁnitivo, nota oﬁcial, com
periodicidade de 30 (trinta) dias, contendo o
atual andamento das investigações, até que
as mesmas sejam ultimadas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
No Brasil não são somente os aviões que dispõem
de “caixa preta”; mas vários outros assuntos ainda são
tratados desnecessariamente sob uma aura de mistério,
que não mais se coaduna com os rumos da nossa democracia. Dentre estes assuntos, reﬁro-me especiﬁcamente
ao caso dos acidentes aéreos, sempre cobertos por uma
rede de desinformação inexplicável, que somente alimenta
a indústria da especulação e o sofrimento daqueles que
foram vitimados pela perda de algum ente querido.
Dois casos recentes servem de exemplo para essa
assertiva. O primeiro, quando um jatinho explodiu na
Serra da Cantareira, em São Paulo, vitimando o grupo
musical conhecido como “Mamonas Assassinas”. Depois
de uma briga de gato e rato em busca de informações
precisas, a viúva do piloto conseguiu por vias não oﬁciais,
trechos do laudo técnico da aeronáutica, que demonstraram não haver a culpa do piloto no acidente, conforme
faziam crer as poucas informações disponíveis sobre o
mesmo. Imaginem o sofrimento dessa esposa, vendo a
cada dia, acrescida à dor da perda, a dor proveniente da
difamação do bom nome do seu marido precocemente
desaparecido. Essa segunda dor, segundo entendo e
volto a repetir, foi desnecessária e inexplicável.
O segundo episódio recente se refere ao acidente, também ocorrido em São Paulo, com o Foker 100
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da TAM – Transportes Aéreos Marília, quando da decolagem do Aeroporto de Congonhas. Neste acidente
foram vitimadas quase 100 pessoas e, até hoje, passados aproximadamente 10 meses, as famílias não
dispõem do laudo oﬁcial da Aeronáutica, não sabem
o andamento das investigações e vivem a incerteza
de um mutismo total por parte da Empresa.
Entendo que em ambos os casos a divulgação
dos dados corretos da investigação seria um processo
menos doloroso para as famílias, além de trazer sobre
esse contexto dos acidentes aéreos uma transparência
que já se faz necessária há muito tempo.
Mais particularmente quero lembrar de outro acidente
ocorrido, desta feita com uma aeronave da Varig em Carajás, no Pará, que teve como vítima fatal o co-piloto daquele
vôo. Digo particularmente porque não somente eu, mas
também toda os Deputados Federais e Senadores do Pará
já passaram maus momentos naquele trecho. Procurei, por
diversas vezes, junto ao Senhor a bancada. Assim, busco
via Legislativo fazer com que as Companhias Aéreas, que
são as responsáveis pelo contrato de transporte aéreo ﬁrmado com o seu passageiro, sejam obrigados, no prazo de
90 (noventa) dias após ocorrido o acidente, a divulgar nota
oﬁcial contento na íntegra todas as conclusões da autoridade aeronáutica competente para investigar as causas
do sinistro. Em não havendo o laudo deﬁnitivo neste prazo,
obrigar-se-á a empresa a divulgar, com a periodicidade de
30 (trinta) dias, nota oﬁcial contendo o atual andamento
das investigações, como justa satisfação às famílias das
vítimas e a toda sociedade em geral.
Espero que esta proposta receba dos meus nobres pares uma boa acolhida, na certeza de que muitas
outras idéias a ela se unirão visando única e exclusivamente o seu aprimoramento.
Sala de Sessões, 16 de setembro de 1997. – Deputado Vic Pires Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
E ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Substitui o Código Brasileiro do Ar).
....................................................................................
Art. 93. A correspondência transportada por aeronave acidentada deverá ser entregue, o mais rápido
possível, à entidade responsável pelo serviço postal, que
fará a devida comunicação à autoridade aduaneira mais
próxima, no caso de remessas postais internacionais.
....................................................................................
Art. 94. O sistema de facilitação do transporte
aéreo, vinculado ao Ministério da Aeronáutica, tem por
objetivo estudar as normas e recomendações perti-
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nentes da Organização de Aviação Civil Internacional
– OACI e propor aos órgãos interessados as medidas
adequadas a implementá-las no País, avaliando os
resultados e sugerindo as alterações necessárias ao
aperfeiçoamento dos serviços aéreos.
....................................................................................
Art. 302. A multa será aplicada pela prática das
seguintes infrações:
....................................................................................
III – infrações imputáveis à concessionária ou
permissionária de serviços aéreos:
....................................................................................
j) deixar de dar publicidade aos atos sociais de
publicação obrigatória;
....................................................................................
(Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e, nos termos do art. 49, I, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2009
(Nº 3.954/97, Na Casa de origem,
do Deputado Ricardo Izar)
Revoga as Leis Delegadas nos 4 e 5,
ambas de 26 de setembro de 1962. (Lei
Delegada nº 4/62: Dispõe sobre a intervenção no domínio econômico, Lei Delegada
nº 5/62: cria a SUNAB).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São Revogadas as Leis Delegadas nos 4
e 5, ambas de 26 de setembro de 1962.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.954, DE 1997
Revoga as Leis Delegadas nos 4 e 5,
ambas de 26 de setembro de 1962;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São revogadas as Leis Delegadas nos 4 e
5, ambas de 26 de setembro de 1962.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
A Lei Delegada nº 4, de 1962, autoriza à União
intervir no domínio econômico, consistindo a intervenção, basicamente, na desapropriação, compra, armazenamento, distribuição, venda e ﬁxação de preços de
bens e serviços considerados essenciais.
Conforme o texto de seu art. 1º, fundamentou-se a
citada lei no art. 146, contido no Título V – que tratava da
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Ordem Econômica e Social – da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946.
Com efeito, rezava o referido artigo: “A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e
monopolizar determinada indústria ou atividade...” Como
se vê, a Constituição de 1946 autorizava expressamente
a edição de uma lei que permitisse uma ampla intervenção do Estado no setor privado da economia.
A partir da edição da Lei Delegada nº 4, o Estado
brasileiro, em épocas de crise econômica, a tem utilizado para interferir na distribuição e principalmente na
ﬁxação dos preços de produtos e serviços. Nem sempre
com bons resultados, haja vista, por exemplo, a grande
escassez de produtos essenciais que sua aplicação
provocou durante o Plano Cruzado.
É inegável que nossa organização social e econômica, bem como o papel que a sociedade brasileira
deseja que o Estado desempenhe mudaram muito nos
últimos 35 anos. Essas mudanças estão expressamente
reconhecidas no texto da Constituição em vigor, tanto
que, em seu Título VII, que trata da Ordem Econômica
e Financeira, ao deﬁnir o papel do Estado na economia,
dispõe: “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”. Pelo texto ﬁca claro que,
excetuando-se a ﬁscalização e a concessão de incentivos, qualquer intervenção do Estado no domínio econômico terá caráter meramente indicativo para o setor
privado o que signiﬁca um tipo de intervenção radicalmente diferente daquele inerente à Lei Delegada nº 4.
Em outras palavras, podemos aﬁrmar que tal lei não foi
recepcionada pela Constituição de 1988. A propósito,
várias sentenças judiciais corroboram tal aﬁrmação.
Some-se a isto que o Estado brasileiro tem desenvolvido, nos últimos anos, uma estrutura legal e
orgânica mais adequada ao nosso tempo, que, através
do estimulo à concorrência e da proteção ao consumidor, visa atingir o mesmo objetivo que se pretendia
com a Lei Delegada nº 4, ou seja, assegurar o abastecimento de produtos necessários ao consumo do
povo. Como emblemas desse tipo novo de intervenção do Estado na economia devem ser citadas a Lei
nº 8.078190 – Código de Defesa do Consumidor e a
Lei nº 8.884/94 – Lei de Defesa da Concorrência, bem
como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, integrado pelos órgãos federais, estaduais
e municipais de defesa do consumidor – PROCONS,
que, indubitavelmente, têm substituído com vantagens
a Lei Delegada nº 4 e a Superintendência Nacional de
Abastecimento – SUNAB.
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No que diz respeito à revogação da Lei Delegada nº 5, que dispõe unicamente sobre a criação
da Superintendência Nacional de Abastecimento –
SUNAB, trata-se, como no caso da Lei Delegada nº
4, simplesmente de remover entulho legislativo, pois
o Poder Executivo, por meio do Decreto nº 2.280/97,
fundamentado na Medida Provisória nº 1.576-1/97, já
extinguiu a Sunab.
Pelas razões expostas acima, contamos com o
indispensável apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 4 de dezembro 1997. – Deputado Ricardo Izar.
LEGISLAÇÃO CITADA
E ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI DELEGADA Nº 4,
DE 26 DE SETEMBRO DE 1962
Dispõe sobre a intervenção no domínio econômico para se assegurar a livre
distribuição de produtos necessários ao
consumo do povo.
....................................................................................
LEI DELEGADA Nº 5,
DE 26 DE SETEMBRO DE 1962
Organiza a Superintendência Nacional
do Abastecimento – (SUNAB) e dá outras
providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2009
(Nº 5.758/2001, Na Casa de Origem,
do Deputado Luciano de Castro)
Dispõe sobre norma geral para os Corpos de Bombeiros Militares, que estabelece a obrigatoriedade de uso de redes de
proteção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a inclusão do item de redes
de proteção nos quadros de dotação de material dos
Corpos de Bombeiros Militares, bem como o seu emprego em todas as situações operacionais que recomendem o seu uso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI Nº 5.758, DE 2001
Dispõe sobre norma geral para os Corpos de Bombeiros Militares que estabelece a obrigatoriedade do uso de redes de
proteção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatório a inclusão do item “Redes
de proteção” nos quadros de dotação de material dos
Corpos de Bombeiros Militares, bem como o seu emprego em todas as situações operacionais que recomendem o seu uso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
É evidente que o bom senso recomenda que, em
qualquer ação realizada em condições de risco, a uma
altura cuja queda seja fatal para o trabalhador, se atribua
ao empregador a responsabilidade pelo fornecimento
de equipamento adequado de proteção individual.
Esta é uma previsão legal constante das normas
trabalhistas e é cumprida até mesmo quando o risco
de queda é um fator intrínseco à atividade, como é o
caso dos acrobatas de circo.
No entanto, o Estado empregador tem até o momento se eximido dessa obrigação em relação aos
seus servidores nos corpos de bombeiros.
Na grande maioria das situações operacionais,
em especial nas de resgate e socorro, os integrantes
dessas instituições atuam em grande altura, sobre
apoios precários, portando equipamentos pesados e
até mesmo carregando vítimas indefesas.
Em que pese a evidência dessas condições de risco,
a segurança pessoal de servidores e de vítimas é, via de
regra, deixada exclusivamente por conta da rusticidade,
da capacidade e da agilidade física dos bombeiros.
Não negamos as qualidades do treinamento que
se procede nessas instituições, nem tampouco a robustez de seus servidores, mas não podemos concordar que o Estado assuma o risco de perda de vidas
preciosas fundando-se apenas em tais pressupostos,
aﬁnal, em tais situações há que se considerar o imprevisível: uma ﬁvela pode arrebentar, uma bota pode
escorregar, um cabo pode se romper.
Em decorrência de tais considerações, decidimo-nos pela apresentação da presente iniciativa, que
obriga os corpos de bombeiros a adquirir e a empregar as redes de proteção em qualquer situação que
recomende o seu uso em proveito da segurança dos
bombeiros e das vítimas.
Na convicção de que a nossa proposição se
constitui em aperfeiçoamento oportuno e conveniente
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para o ordenamento jurídico nacional, esperamos poder contar com o valioso apoio dos nobres Pares em
favor de sua aprovação nesta Casa.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001. –
Deputado Luciano Castro.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 2009
(Nº 768/2003, Na Casa de Origem,
do Deputado Luiz Bittencourt)
Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações
obrigando as operadoras de telefonia ﬁxa
comutada a divulgar a legislação de defesa ao consumidor nas listas telefônicas de
distribuição obrigatória.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º art. 213 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, que 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,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 213. ................... ............................
.................................. ............................
§ 3º É obrigatória a inclusão nas listas
telefônicas de que trata o § 2º deste artigo da
legislação pertinente à defesa do consumidor,
em especial a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI Nº 768, DE 2003 – ORIGINAL
Modiﬁca a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações),
obrigando as operadoras de telefonia ﬁxa
comutada a divulgar a legislação de defesa do consumidor nas listas telefônicas de
distribuição obrigatória.
IV – Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
– parecer do relator
– emenda oferecida pelo relator
– parecer da Comissão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 213 da lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações, a criação e funcionamento de

438

18064

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um órgão regulador e outros aspectos institucionais,
nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”,
passa a vigorar aditada do seguinte parágrafo:
“Art. 213 ...... ........................... ..............
............................... ...............................
§ 3º É obrigatória a inclusão, nas listas
telefônicas de que trata o § 2º deste artigo, da
legislação pertinente à defesa do consumidor,
em especial a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
Nos últimos anos, em que pese os louváveis esforços das empresas do setor e da própria Anatel, os
serviços de telefonia ﬁxa têm sido objeto de inúmeras
reclamações dos usuários. No entanto, como ensinam os
principais autores da área de gestão da qualidade, a parcela de usuários que efetivamente reclamam do serviço é
pequena em relação ao total de clientes insatisfeitos.
Um dos motivos que levam o usuário a deixar de reclamar é o desconhecimento dos canais disponíveis para
fazê-lo. Uma ampla divulgação da legislação de defesa do
consumidor será, por certo, um mecanismo eﬁcaz para
elevar a conscientização do consumidor, estimulando-o
a interagir com os canais competentes e, desta forma,
melhorar a qualidade dos serviços prestados.
Convencido, pois, da eﬁcácia desta iniciativa,
peço aos nobres Pares o apoio indispensável à sua
aprovação que, estou certo, irá contribuir para o aperfeiçoamento de nossa telefonia.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2003. Deputado
Luiz Bittencourt.
LEGISLAÇÃO CITADA
E ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 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.
....................................................................................
Art. 213. Será livre a qualquer interessado a divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes
do serviço telefônico ﬁxo comutado destinado ao uso
do público em geral.
§ 1º Observado o disposto nos incisos VI e IX
do art. 3º desta Lei, as prestadoras do serviço serão
obrigadas a fornecer, em prazos e a preços razoáveis
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e de forma não discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-la.
§ 2º É obrigatório e gratuito o fornecimento, pela
prestadora, de listas telefônicas aos assinantes dos
serviços, diretamente ou por meio de terceiros, nos
termos em que dispuser a Agência.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8,
DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera o inciso XI e a alínea “a” do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal.
....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalziação e Controle.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2009
(Nº 1.533/2003, Na Casa de Origem,
do Deputado Rubens Otoni)
Denomina rodovia federal Governador Henrique Santillo o trecho da BR-060
Goiânia/Brasília.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A rodovia federal BR-060 entre Goiânia e
Brasília passa a denominar-se rodovia federal Governador Henrique Santillo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.533, DE 2003
Denomina Rodovia Federal Governador Henrique Santillo o trecho da BR-060
– Goiânia/Brasília; tendo pareceres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Rodovia Federal BR-060 entre Goiânia
e Brasília passa a denominar-se rodovia federal Governador Henrique Santillo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Henrique Antônio Santillo é paulista de Ribeirão
Preto/SP, tendo-se mudado com a família para Anápolis em 1942. Foi Presidente do Grêmio Estudantil

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Colégio São Francisco de Assis. Cursou Medicina
pela UFMG. Em 1959 foi eleito presidente do DCE da
UFMG. Através de votação foi eleito presidente da União
Estadual dos Estudantes de Minas Gerais.
Em 1964 retornou a Anápolis, exercendo proﬁssão de médico pediatra no Hospital São Zacarias
e como plantonista atendia gratuitamente na Santa
Casa de Misericórdia.
Em 1966, ﬁliado ao MDB, elege-se vereador de
Anápolis com 17% dos votos. Em 1969 foi eleito prefeito de Anápolis. Em 1974 foi eleito deputado estadual. Em 1978 elege-se senador da República com uma
diferença de 100 mil votos. Participou ativamente da
campanha pela Anistia. Foi um opositor contundente
e sistemático do regime militar.
Em 1979 participou brevemente do Partido dos
Trabalhadores. No Senado Federal ocupou a 11ª Secretaria e destacou-se na luta pela democratização
do Brasil, pelas Diretas-Já, na defesa das riquezas
naturais e da soberania nacional, e no apoio aos produtores rurais. Foi um grande orador.
Em 1986 foi eleito Governador de Goiás, tomando
posse no dia 15 de março de 1987. Construiu o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hemocentro e 10(dez)
Hospitais Regionais. Foi o primeiro governador a implantar o Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 1993 foi nomeado Ministro da Saúde do
Governo Itamar Franco. Idealizou e implantou o
Programa de Saúde da Família (PSF). Em 1996
disputou e perdeu a Prefeitura de Anápolis. Em
1999 assumiu a Secretaria de Saúde no Governo
Marconi Perillo.
Em 2000 ingressou no Tribunal de Contas do
Estado, assumindo a Corregedoria-Geral. Em 2001
foi eleito Vice-Presidente do TCE. Em janeiro de 2003
foi eleito Presidente do TCE.
Henrique Antonio Santillo foi um homem público
honrado, idealista e democrata. Viveu seu tempo e participou ativamente do processo de redemocratização
do Brasil. Por tudo isso merece receber homenagem
da Nação, tendo seu encravado na BR-060, que liga
Goiânia a Brasília.
Eis, pois, os argumentos que espero ver aprovado
pelos pares e sancionado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2003. – Deputado
Rubens Otoni.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (Em decisão terminativa)).
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2009
(Nº 1.623/2003, na Casa de Origem,
do Deputado Moacir Micheletto)
Institui o dia Nacional da Câmara Júnior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º ﬁca instituído no calendário das efemérides nacionais o Dia Nacional da Câmara Júnior, a ser
comemorado no dia 11 de dezembro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.623, DE 2003
Institui o Dia Nacional da Câmara Júnior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, no calendário das efemérides nacionais, o Dia Nacional da Câmara Júnior, a
ser comemorado no dia 11 de dezembro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A instituição de datas comemorativas constitui importante mecanismo indutor da aﬁrmação da identidade
cultural de uma nação. E com base nesse pressuposto que estamos apresentando a presente proposição
que objetiva instituir, no calendário das efemérides de
nosso país, o Dia Nacional da Câmara Júnior.
Mas, o que vem a ser Câmara Júnior? Por que
destacar uma data especiﬁca para a sua comemoração em todo o território nacional?
A Câmara Júnior é uma associação mundial de
pessoas jovens na faixa etária de dezoito a quarenta
anos de idade, que buscam no aprimoramento individual
as bases para o desenvolvimento de suas comunidades. A Câmara Júnior não possui conotação religiosa
ou política e tem sido deﬁnida em todo o mundo como
uma organização educacional suplementar na qual os
jovens de uma comunidade podem associar-se dentro
de um espírito de companheirismo e compreensão para
desenvolver uma consciência cívica em seus membros,
através de uma participação ativa em projetos construtivos que beneﬁciem à comunidade.
A Câmara Júnior se utiliza da energia e do entusiasmo dos jovens para desenvolver seu espírito
de iniciativa e liderança, defendendo a liberdade de
empresa, os direitos do cidadão, estimulando a fraternidade entre os homens e servindo à humanidade,
sob a égide da liberdade e da democracia. A origem
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desse movimento remonta aos Estados Unidos da
América, mais precisamente na cidade de Saint Louis,
Missouri, no ano de 1910, quando um jovem de nome
Henry Giessenbier e seus amigos fundaram um clube
de dança, com o objetivo de preservar os estilos conservadores de baile. Posteriormente, o clube passou
a ter um papel mais ativo nas questões de natureza
cívica e a se chamar “Young Mens Progressive Civic
Association” (Associação Cívica dos Jovens Progressistas). Em 1916, a YMPCA se converteu em “Junior
Citizens”, comumente chamada de “JCs” ou, simplesmente, Câmara Júnior.
No Brasil, em 1947, o Senador Victor Bouças fundou a 1ª Câmara Júnior Brasileira, na cidade do Rio
de Janeiro, então capital do País. É ele considerado,
portanto, o fundador da Organização Júnior no Brasil.
Do Rio de Janeiro, a Câmara Júnior foi levada para
outras cidades brasileiras até que em 10 de fevereiro
de 1955, foi fundada a “Câmara Júnior do Brasil”.
Hoje, a Câmara Júnior Internacional (JCI) congrega mais de 400.000 jovens espalhados em 123 países e territórios. Sua missão é, segundo seu estatuto,
“contribuir para o progresso da comunidade mundial
proporcionando às pessoas jovens a oportunidade de
desenvolver a capacidade de liderança, a responsabilidade social, o espírito empresarial e o companheirismo necessários para criar mudanças positivas”. A
sede mundial da organização está situada na cidade
de Coral Gables, na Flórida (EUA), sendo considerada
uma importante e inﬂuente organização não-governamental (ONG) com participação ativa no sistema das
Nações Unidas e várias agências da ONU, a exemplo
do Unicef, Unesco e UNCTAD.
Importantes líderes e políticos mundiais passaram
pelos quadros da Câmara Júnior em seus respectivos
países, entre os quais podemos mencionar: Yasuhiro
Nakasone (Primeiro Ministro do Japão), Paul Schulter
(Primeiro Ministro da Dinamarca), os Presidentes norteamericanos Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald
Ford e os Presidentes Hugo Banzer (Bolivia) e Andrés
Pastrana (Colômbia).
Neste sentido, considero de fundamental relevância que se institua, no Brasil, o Dia Nacional da
Câmara Júnior, a ser comemorado conjuntamente
com a Câmara Júnior Mundial, no dia 11 de dezembro, razão pela qual solicito de meus ilustres Pares a
aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. – Deputado
Moacir Micheletto.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2009
(Nº 2.592/2003, na Casa de Origem, do
Deputado Max Rosenmann)
Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, para dispor sobre a cooperação
institucional entre a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e instituições de ensino
universitário e de pesquisa mantidas pelo
poder público e organismos internacionais
com os quais o Brasil tenha acordos de
cooperação técnica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 32-A:
“Art. 32-A. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá, mediante celebração de
convênios de cooperação técnica e cientíﬁca,
solicitar a execução de trabalhos técnicos e
cientíﬁcos, inclusive os de cunho econômico
e jurídico, dando preferência às instituições de
ensino universitário e de pesquisa mantidas
pelo poder público e organismos internacionais com os quais o Brasil tenha acordos de
cooperação técnica.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data de sua publicação. – Michel Temer,
Presidente.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.592, DE 2003
Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, para dispor sobre a cooperação
institucional entre a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e instituições de ensino
universitário e de pesquisa mantidas pelo
Poder Público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei visa a acrescentar art. 32-A à Lei nº
9.782, de 26 de janeiro de 1999, para que a execução
de trabalhos técnicos e cientíﬁcos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária seja feita preferencialmente
por instituições de ensino universitário e de pesquisa
mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
passa a vigorar acrescida do art. 32-A, com a seguinte redação:
“Art. 32-A. A execução de trabalhos técnicos e cientíﬁcos pela Agência, inclusive os
de cunho econômico e jurídico, far-se-á preferencialmente por instituições de ensino universitário e de pesquisa mantidas pelo Poder
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Público, mediante celebração de convênios de
cooperação técnica e cientíﬁca”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor sessenta dias após
a data de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A importância estratégica de que se reveste a
complexa gama de atividades desenvolvidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz com que essa
entidade deva valer-se de estreita cooperação técnica
e cientíﬁca, a ser fornecida pelas instituições públicas
de pesquisa e ensino universitário, mediante celebração de convênios.
Objetivando, portanto, fornecer a base legal para
a realização, em caráter preferencial, dessa coopera-
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ção de cunho institucional, entre a Agência e as universidades públicas, apresentamos o presente projeto
de lei, que altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, acrescentando-lhe artigo 32-A, com esse conteúdo. Ressalte-se que, com a redação dada ao projeto, é mantido inalterado em sua integralidade, o artigo
seguinte da mesma lei, que trata da contratação de
especialistas – pessoas físicas – pela Agência, com a
mesma ﬁnalidade de realizar, por tempo limitado, trabalhos técnicos e cientíﬁcos.
Eis as razões que nos levam a contar com a aprovação do presente projeto de lei pelos ilustres Colegas
Parlamentares.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2003. –
Deputado Max Rosenmann.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2009
(Nº 4.464/2004, na Casa de origem, do
Deputado Deley)
Estabelece medidas para o controle da
avifauna nas imediações de aeródromos.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais e Deﬁnições
Art. 1º Esta lei estabelece regras que visam à diminuição do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com aves
nas imediações de aeródromos.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se:
I – Área de Segurança aeroportuária – ASA –
área circular do território de um ou mais Municípios,
deﬁnida a partir do centro da pista de pouso e decolagem, cujos uso e ocupação estão sujeitos a restrições
especiais em função da natureza atrativa de aves das
atividades propostas;
II – restrições especiais – quaisquer das seguintes limitações impostas pela autoridade competente
no âmbito da aviação ao aproveitamento do imóvel,
público ou privado, situado no interior da ASA:
a) proibição de implantação de atividade atrativa de aves;
b) cessação, imediata ou gradual, de atividade
atrativa de aves, observando o responsável o estrito cumprimento do previsto na legislação ambiental
vigente, inclusive quanto à recuperação da área degradada;
c) adequação das atividades com potencial de
atração de aves a parâmetros deﬁnidos pela autoridade competente no âmbito da aviação, acompanhada
ou não de sua suspensão;
d) implantação e operação condicionadas de
atividades com potencial de atração de aves, observados a autorização e os parâmetros de adequação,
ambos deﬁnidos pela autoridade competente no âmbito da aviação;
III – autoridade aeronáutica – o comandante
da Aeronáutica – COMAER ou a quem esse tenha
delegado competência para o desempenho de suas
atribuições;
IV – autoridade de aviação civil – a diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
ou demais autoridades de órgãos internos a quem a
diretoria colegiada tenha delegado competência para
o desempenho de suas atribuições;
V – autoridade municipal – o prefeito e, no caso
do Distrito Federal, o governador ou a autoridade admi-
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nistrativa a quem esses tenham delegado competência
para o desempenho de suas atribuições;
VI – autoridade ambiental – titular do órgão federal ou o titular do órgão estadual, de acordo com as
competências previstas na Política Nacional de Meio
Ambiente, responsável pela concessão de licenciamento ambiental, ou a autoridade administrativa a quem
esse tenha delegado competência para o desempenho
de suas atribuições;
VII – administrador do aeródromo – pessoa designada, responsável pela administração, direção ou gerência da Administração Aeroportuária Local – ALL;
VIII – aeródromo militar – aquele destinado ao
uso de aeronaves militares;
IX – aeroporto – todo aeródromo público dotado
de instalações e facilidades para apoio a aeronaves e
ao embarque e desembarque de pessoas e cargas;
X – atividade com potencial de atração de aves
– toda aquela que concorra para a atração de aves
no interior da ASA, comprometendo a segurança da
navegação aérea, como, por exemplo, matadouros,
curtumes, entrepostos de pesca, vazadouros de lixo
e culturas agrícolas que atraiam pássaros;
XI – parâmetros de adequação – todas aquelas
medidas determinadas pela autoridade competente
no âmbito da aviação e/ou pela autoridade ambiental, com a ﬁnalidade de gerenciar e reduzir o risco de
acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes da
colisão de aeronaves com aves nos aeródromos de
que trata esta lei;
XII – espécie-problema – toda espécie de avifauna, nativa ou exótica, que interﬁra na segurança das
operações aéreas;
XIII – Política de Controle Aviário – PCA – objetivos e metas de caráter genérico, aplicáveis a todos os
aeródromos e suas respectivas ASAs, com o intuito de
diminuir o risco de acidentes e incidentes aeronáuticos,
decorrentes da colisão de aeronaves com aves.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se autoridade competente no âmbito da aviação:
I – autoridade da aviação civil, quando se tratar
de aeroportos;
II – autoridade aeronáutica, quando se tratar de
aeródromos militares; e
III – ambas as autoridades citadas neste parágrafo, quando se tratar de aeroportos com uso compartilhado por aeronaves civis e aeronaves militares.
CAPÍTULO II
Das Medidas de Controle e Prevenção
Art. 3º Para o gerenciamento e a redução do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes
da colisão de aeronaves com aves nos aeródromos de
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que trata esta lei, ﬁca estabelecida a Área de Segurança Aeroportuária ASA, onde o aproveitamento e o
uso do solo ﬁcam restritos e estarão condicionados ao
cumprimento de exigências normativas especíﬁcas de
segurança e/ou ambientais.
§ 1º O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária – ASA do aeródromo será deﬁnido em função
do tipo de operação ali realizada, de acordo com os
seguintes critérios:
I – para os aeródromos que operem conforme
as regras de voo por instrumento – IFR, a ASA compreenderá o terreno aeroportuário e toda a porção do
território circunvizinho que se encontra a 20 km (vinte
quilômetros) do raio do centro geométrico da pista de
pouso e decolagem do aeródromo;
II – para os demais aeródromos, a ASA compreenderá o terreno aeroportuário e toda a porção do
território circunvizinho que se encontra a menos de 13
km (treze quilômetros) do raio do centro geométrico da
pista de pouso e decolagem do aeródromo;
III – para os aeródromos com mais de uma pista
de pouso e decolagem, a conﬁguração da ASA será
a resultante da aplicação dos critérios deﬁnidos neste
parágrafo, para cada uma das pistas de pouso e decolagem existentes.
§ 2º A Política de Controle Aviário – PCA, elaborada pela autoridade aeronáutica em conjunto com
a autoridade de aviação civil, abrangerá objetivos e
metas comuns a todos os aeródromos e suas respectivas ASAs.
§ 3º Em razão de características especiais de
determinado aeródromo ou de sua área circunvizinha,
poderá a autoridade competente no âmbito da aviação,
mediante ato fundamentado, estabelecer ASA de tamanho diferente dos previstos nesta Lei.
Art. 4º Uma vez delimitada a ASA do aeródromo,
as restrições especiais impostas pela autoridade competente no âmbito da aviação devem ser observadas,
obrigatoriamente:
I – pelas administrações públicas, na ordenação
e controle do uso e ocupação do solo urbano;
II – pela autoridade ambiental, no processo de
licenciamento ambiental e durante as atividades de
ﬁscalização e controle;
III – pelo administrador do aeródromo, no exercício de suas atividades.
§ 1º As propriedades rurais incorporadas à ASA
também estão sujeitas às restrições especiais impostas pela autoridade competente no âmbito da aviação,
devendo a autoridade municipal, igualmente, ali, fazêlas cumprir.
§ 2º As restrições especiais constarão do ato que
delimitar a ASA, facultando-se à autoridade competen-

Quarta-feira 20

443

18069

te no âmbito da aviação ﬁxá-las de forma genérica ou
singular, apontando, na segunda hipótese, as razões
pelas quais determinada atividade ou imóvel devam
merecer tratamento particularizado.
§ 3º Os instrumentos de planejamento municipal
que disciplinam o parcelamento, o uso e a ocupação
do solo devem observar a delimitação da ASA e as
restrições especiais nela aplicáveis.
Art. 5º É dever da autoridade competente no âmbito da aviação, concorrentemente com a autoridade
municipal, a autoridade ambiental e o administrador
do aeródromo, zelar pelo cumprimento das restrições
especiais.
§ 1º A autoridade competente no âmbito da aviação pode avocar o direito de submeter à sua autorização a implantação ou a permanência de qualquer
espécie de atividade com potencial de atração de aves
no interior da ASA.
§ 2º A autorização concedida pela autoridade
competente no âmbito da aviação não elide restrições
ou proibições impostas pela autoridade municipal ou
por qualquer órgão componente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA referentes ao desenvolvimento de atividades econômicas ou ao uso ou à
ocupação do solo, urbano ou rural.
§ 3º A administração pública, a autoridade ambiental, o administrador do aeródromo e o proprietário
de imóvel situado na ASA são obrigados a prestar as
informações que a autoridade competente no âmbito
da aviação estatuir como necessárias para executar a
avaliação de que trata o § 1º deste artigo.
§ 4° Quando as restrições especiais estabelecidas
pela autoridade competente no âmbito da aviação impuserem a cessação de atividade considerada atrativa
de aves, desenvolvida desde antes da construção do
aeródromo ou mediante expressa autorização anterior
de órgão do Comando da Aeronáutica, o explorador
terá direito a indenização.
Art. 6º Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, a administração pública, a autoridade
ambiental e o administrador do aeródromo, se agente
público, praticam ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública,
nos termos da lei federal especíﬁca, quando deixam
de tomar as providências necessárias para a observância, na ASA, das restrições especiais impostas pela
autoridade aeronáutica.
Art. 7º No caso de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas nesta lei, serão as pessoas jurídicas de direito público compelidas a cumprilas ou a reparar os danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem.
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CAPÍTULO III
Das Infrações
Art. 8º Constitui infração a esta lei:
I – implantar e/ou operar atividade com potencial
de atração de aves na ASA, sem submetê-la à aprovação da autoridade municipal, da autoridade ambiental
e da autoridade competente no âmbito da aviação;
II – estimular, desenvolver ou permitir que se desenvolva atividade com potencial de atração de aves
considerada proibida no interior da ASA;
III – desrespeitar prazo que haja sido estabelecido para a cessação de atividade com potencial de
atração de aves;
IV – deixar de adequar atividade com potencial
de atração de aves a parâmetros deﬁnidos pela autoridade competente no âmbito da aviação;
V – desrespeitar a suspensão de atividade atrativa de aves que haja sido imposta para cumprimento
da adequação prevista no inciso IV do caput deste
artigo;
VI – implantar atividade atrativa de aves ignorando ou descumprindo os parâmetros de adequação deﬁnidos pela autoridade competente no âmbito
da aviação;
VII – deixar de observar as normas e os procedimentos especíﬁcos, quer sejam de natureza ambiental
ou de segurança da atividade aeronáutica, que visam
ao gerenciamento e à redução do risco de acidentes
e incidentes aeronãuticos decorrentes da colisão de
aeronaves com aves; e
VIII – deixar de prestar, na hipótese do § 3º do
art. 5º desta lei, as informações necessárias, ou prestálas de forma a ludibriar a autoridade competente no
âmbito da aviação.
§ 1º As infrações relacionadas nos incisos de I
a VI do caput deste artigo são imputadas à pessoa
física ou jurídica que estimula, desenvolve ou permite
que se desenvolva atividade com potencial de atração
de aves na ASA.
§ 2º A infração prevista no inciso VII do caput
deste artigo é imputada à pessoa física ou jurídica
que descumpra com as exigências normativas de segurança e/ou ambientais em vigor.
§ 3º A infração prevista no inciso VIII do caput
deste artigo é imputada ao proprietário de imóvel situado na ASA.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Administrativas
Art. 9º Em razão das infrações previstas nesta Lei,
são cabíveis as seguintes medidas administrativas:
I – suspensão de atividade;
II – interdição de área ou estabelecimento;
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III – embargo de obras.
§ 1º A imposição das medidas administrativas não
elide as penalidades previstas nesta Lei, possuindo
caráter complementar a elas.
§ 2º As medidas administrativas serão suspensas
tão logo sejam sanados os motivos que ensejaram a
sua imposição.
§ 3º Para salvaguarda da vida humana e da segurança da navegação aérea, a autoridade competente
no âmbito da aviação poderá aplicar as medidas administrativas liminarmente.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 10. As infrações previstas nesta Lei são passíveis das seguintes penalidades:
I – notiﬁcação de advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – cessação de atividade.
§ 1º A penalidade prevista no inciso II do caput
deste artigo poderá ser cumulada com a prevista no
inciso IV do caput deste artigo, ou com quaisquer
das medidas administrativas previstas no art. 9º desta Lei.
§ 2º As multas serão aplicadas de acordo com
a gravidade da infração, respeitando os seguintes limites:
I – para multa simples, o mínimo de 2 (dois) e
o máximo de 2.400 (dois mil e quatrocentos) salários
mínimos vigentes no País; e
II – para multa diária, o mínimo de 1/2 (um meio)
e o máximo de 25 (vinte e cinco) salários mínimos vigentes no País.
Art.11.São circunstâncias que agravam as penalidades previstas nesta Lei:
I – reincidência;
II – evidências de que o infrator, por incorrer em
quaisquer das atitudes previstas no art. 8º desta Lei,
colaborou para a ocorrência de acidente ou incidente
aeronáuticos, decorrente da colisão de aeronave com
aves, nas imediações de aeródromo.
CAPÍTULO VI
Das Ações Extraordinárias e Emergenciais
Art. 12. Uma vez ratiﬁcada pela Comissão de Controle do Perigo Aviário no Brasil – CCPAB a condição
de elevado risco operacional do aeródromo, apontada
pela autoridade competente no âmbito da aviação, caberá àquela Comissão submeter ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA pedido de autorização de manejo direto
sobre a ave considerada espécie-problema em regime
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de urgência, quanto ao procedimento de abate (eutanásia) imediato e por período pré-determinado.
Parágrafo único. O pedido de autorização de que
trata o caput deste artigo deverá conter, além dos elementos que caracterizam a ave envolvida como espécieproblema e das justiﬁcativas para o abate, um plano de
ação detalhado com a determinação do período a ser
executado, o método de resgate e captura, o processo
de abate (eutanásia), a coleta de material biológico e
o manejo de carcaças e partes animais.
Art. 13. Com o intuito de salvaguardar vidas humanas, o Ibama poderá acatar o pedido de autorização especiﬁcado no art. 12 desta Lei, mesmo que em
detrimento do estabelecido em legislações especíﬁcas
sobre o assunto.
Parágrafo único. Caso julgue necessário, o Ibama
poderá estabelecer procedimentos adicionais àqueles
previstos no plano de ação apresentado pela autoridade competente no âmbito da aviação.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 14. As medidas administrativas e penalidades
previstas nesta Lei serão aplicadas mediante procedimento administrativo, que se inicia com o auto de infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
na forma do regulamento, observado o disposto no §
3º do art. 9º desta Lei.
Art.15. A lavratura de auto de infração e a aplicação de penalidade ou medida administrativa previstas
nesta lei são atribuições da autoridade de aviação civil,
que deverá exercê-las por intermédio de seus órgãos
competentes.
Art.16. As multas serão arrecadadas pela autoridade pública que as impuser, devendo o montante auferido
ser empregado em atividades que concorram para a redução do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos
decorrentes da colisão de aeronaves com aves.
Art.17. A delimitação da ASA, com o estabelecimento das restrições especiais nela aplicáveis, de
acordo com o prescrito nesta Lei, não invalida quaisquer dos planos de proteção de que trata o art. 44 da
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – Código
Brasileiro de Aeronáutica, a Portaria nº 1.141/GM5/87
e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 4, de 9 de outubro de 1995, exceto
dispositivos especíﬁcos neles presentes, referentes
ao controle da avifauna, que divergirem das novas
regras estatuídas.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 12 de maio de 2009. –
Michel Temer, Presidente.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.464, DE 2004
Estabelece medidas para o controle de
avifauna nas imediações de aeródromos.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais e Deﬁnições
Art. 1º Esta lei estabelece regras que visam à diminuição do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos, decorrentes da colisão de aeronaves com aves,
nas imediações de aeródromos.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se:
I – Área de Segurança Aeroportuária – ASA a
porção do território de um ou mais municípios cujos
uso e ocupação, públicos ou privados, estão sujeitos
a restrições especiais, destinadas a reduzir o risco de
acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes da
colisão de aeronaves com aves, nas imediações de
aeródromo;
II – restrições especiais quaisquer das seguintes
limitações impostas pela Autoridade Aeronáutica ao
aproveitamento de imóvel, público ou privado, situado
no interior da ASA:
a) proibição de implantação de atividade atrativa de aves;
b) cessação, imediata ou gradual, de atividade
atrativa de aves;
c) adequação de atividade atrativa de aves a
parâmetros deﬁnidos pela Autoridade Aeronáutica,
acompanhada ou não de sua suspensão;
d) implantação condicionada de atividade atrativa de aves, observados parâmetros de adequação
deﬁnidos pela Autoridade Aeronáutica.
III – Autoridade Aeronáutica o Comandante da
Aeronáutica, ou a autoridade do Comando da Aeronáutica a quem este tenha delegado competência para
o desempenho de suas atribuições;
IV – Autoridade Municipal o Prefeito e, no caso do
Distrito Federal, o Governador, ou a autoridade administrativa a quem estes tenham delegado competência
para o desempenho de suas atribuições;
V – Autoridade Ambiental o Titular do órgão federal ou o Titular do órgão estadual, de acordo com as
competências previstas na Política Nacional de Meio
Ambiente, responsável pela concessão de licenciamento ambiental, ou a autoridade administrativa a quem
este tenha delegado competência para o desempenho
de suas atribuições;
VI – explorador do aeródromo a União ou a pessoa física ou o Titular da pessoa jurídica que dela tenha
recebido delegação para explorar aeródromo;
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VII – atividade atrativa de aves toda aquela que,
a critério da Autoridade Aeronáutica, ouvido o órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA, concorra para a atração de aves no interior
da ASA, comprometendo a segurança da navegação
aérea, como, por exemplo, matadouros, cortumes,
entrepostos de pesca, vazadouros de lixo e culturas
agrícolas que atraiam pássaros;
VIII – Política de Controle Aviário – PCA objetivos e metas de caráter genérico, aplicáveis a todos os
aeródromos e suas respectivas ASA, com o intuito de
diminuir o risco de acidentes e incidentes aeronáuticos,
decorrentes da colisão de aeronaves com aves.
CAPÍTULO II
Das Medidas de Controle e Prevenção
Art. 3º Para a redução do risco de acidentes e
incidentes aeronáuticos decorrentes da colisão de
aeronaves com aves, a exploração de aeródromo, civil ou militar, público ou privado, dar-se-á no âmbito
da Área de Segurança Aeroportuária – ASA e estará
condicionada ao cumprimento da Política de Controle
Aviário – PCA.
§ 1º O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária – ASA do aeródromo será deﬁnido em função
do tipo de operação ali realizada, de acordo com os
seguintes critérios:
a) para os aeródromos que operem conforme as
regras de vôo por instrumento (IFR), a ASA compreenderá o terreno aeroportuário e toda a porção do território circunvizinho que se encontre a menos de vinte
quilômetros do centro geométrico do aeródromo;
b) para os demais aeródromos, a ASA compreenderá o terreno aeroportuário e toda a porção do território circunvizinho que se encontre a menos de treze
quilômetros do centro geométrico do aeródromo.
§ 2º A Política de Controle Aviário – PCA, elaborada pela Autoridade Aeronáutica, abrangerá objetivos e metas comuns a todos os aeródromos e suas
respectivas ASA.
§ 3º Em razão de características especiais de um
determinado aeródromo ou de sua área circunvizinha,
poderá a autoridade Aeronáutica, mediante ato fundamentado, estabelecer uma ASA de tamanho diferente
dos previstos nesta lei.
Art. 4º Uma vez delimitada a ASA do aeródromo,
as restrições especiais impostas pela Autoridade Aeronáutica devem ser observadas, obrigatoriamente:
I – pela Autoridade Municipal, na ordenação e
controle do uso e ocupação do solo urbano;
II – pela Autoridade Ambiental, no processo de
licenciamento ambiental;
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III – pelo explorador do aeródromo, no exercício
de suas atividades.
§ 1º As propriedades rurais incorporadas à ASA
também estão sujeitas às restrições especiais impostas pela Autoridade Aeronáutica, devendo a Autoridade
Municipal, igualmente, ali fazê-las cumprir.
§ 2º As restrições especiais constarão do ato que
delimitar a ASA, facultando-se à Autoridade Aeronáutica ﬁxá-las de forma genérica ou singular, apontando,
nesta segunda hipótese, as razões pelas quais determinada atividade ou imóvel devam merecer tratamento
particularizado.
§ 3º Os instrumentos de planejamento municipal
que disciplinam o parcelamento, o uso e a ocupação
do solo devem observar a delimitação da ASA e as
restrições especiais nela aplicáveis.
Art. 5º É competência da Autoridade Aeronáutica,
concorrentemente com a Autoridade Municipal, a Autoridade Ambiental e o explorador do aeródromo, zelar
pelo cumprimento das restrições especiais.
§ 1º A Autoridade Aeronáutica pode avocar o direito de submeter, à sua autorização, a implantação
ou a permanência de qualquer espécie de atividade
no interior da ASA.
§ 2º A autorização concedida pela Autoridade Aeronáutica não elide restrições ou proibições impostas
pela Autoridade Municipal ou por qualquer órgão componente do SISNAMA, referentes ao desenvolvimento
de atividades econômicas ou ao uso ou à ocupação
do solo, urbano ou rural.
§ 3º A Autoridade Municipal, a Autoridade Ambiental, o explorador do aeródromo e o proprietário
de imóvel situado na ASA são obrigados a prestar as
informações que a Autoridade Aeronáutica estatuir
como necessárias para executar a avaliação de que
trata o § 1º deste artigo.
§ 4º Quando as restrições especiais estabelecidas pela Autoridade Aeronáutica impuserem a cessação de atividade considerada atrativa de aves, desenvolvida desde antes da construção do aeródromo
ou mediante expressa autorização anterior de órgão
do Comando da Aeronáutica, o explorador terá direito
a indenização.
Art. 6º Sem prejuízo da punição de outros agentes
públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções
cabíveis, a Autoridade Municipal, a Autoridade Ambiental e o explorador do aeródromo, se agente público, praticam ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública,
nos termos da lei federal especíﬁca, quando deixam
de tomar as providências necessárias para a observância, na ASA, das restrições especiais impostas pela
Autoridade Aeronáutica.
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Art. 7º No caso de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas nesta lei, serão as
pessoas jurídicas de direito público compelidas a cumpri-las ou reparar os danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem.
CAPÍTULO III
Das Infrações
Art. 8° Constitui infração a esta lei:
I – implantar atividade atrativa de aves na ASA,
sem submetê-la à aprovação da Autoridade Municipal,
da Autoridade Ambiental ou, na hipótese prevista no §
1º do art. 5º desta lei, da Autoridade Aeronáutica;
II – estimular ou desenvolver atividade atrativa de
aves considerada proibida no interior da ASA;
III – desrespeitar prazo que haja sido estabelecido
para a cessação de atividade atrativa de aves;
IV – deixar de adequar atividade atrativa de aves
a parâmetros deﬁnidos pela Autoridade Aeronáutica;
V – desrespeitar a suspensão de atividade atrativa de aves que haja sido imposta para cumprimento
da adequação prevista no inciso anterior;
VI – implantar atividade atrativa de aves ignorando ou descumprindo os parâmetros de adequação
deﬁnidos pela Autoridade Aeronáutica;
VII – deixar de observar as normas emanadas
da Política de Controle Aviário;
VIII – deixar de prestar, na hipótese do § 3º do art.
5º desta Lei, as informações necessárias, ou prestá-las
de forma a ludibriar a Autoridade Aeronáutica.
§ 1º As infrações relacionadas nos incisos de I a VI
são imputadas à pessoa física ou jurídica que estimula
ou desenvolve atividade atrativa de aves na ASA.
§ 2º A infração prevista no inciso VII é imputada à pessoa física ou jurídica que descumpra norma
emanada da PCA.
§ 3º A infração prevista no inciso VIII é imputada
ao proprietário de imóvel situado na ASA.
CAPÍTULO IV
Das Medidas Administrativas
Art. 9º Em razão das infrações previstas nesta lei,
são cabíveis as seguintes medidas administrativas:
I – suspensão de atividade;
II – interdição de área ou estabelecimento;
III – embargo de obras.
§ 1º A imposição das medidas administrativas
não elide as penalidades prevista nesta lei, possuindo
caráter complementar a elas.
§ 2º As medidas administrativas serão suspensas
tão logo sejam sanados os motivos que ensejaram a
sua imposição.
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§ 3º Para salvaguarda da vida humana e da segurança da navegação aérea, a Autoridade Aeronáutica poderá aplicar as medidas administrativas liminarmente.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 10. As infrações previstas nesta lei são passíveis das seguintes penalidades:
I – notiﬁcação de advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – cessação de atividade.
§ 1º A penalidade prevista no inciso II poderá ser
cumulada com a prevista no inciso IV deste artigo, ou
com quaisquer das medidas administrativas previstas
no artigo 9º desta Lei.
§ 2º O Poder Executivo ﬁxará, anualmente, o valor das multas, considerando a gravidade da infração,
respeitado, para a multa simples, o limite mínimo de
mil reais e o limite máximo de um milhão de reais, e,
para a multa diária, o limite mínimo de cem reais e o
limite máximo de dez mil reais.
Art. 11. São circunstâncias que agravam as penalidades previstas nesta Lei:
I – reincidência;
II – evidências de que o infrator, por incorrer em
quaisquer das atitudes previstas no art. 8º desta Lei,
colaborou para a ocorrência de acidente ou incidente
aeronáuticos, decorrente da colisão de aeronave com
aves, nas imediações de aeródromo.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 12. As medidas administrativas e penalidades
previstas nesta Lei serão aplicadas mediante procedimento administrativo, que se inicia com o auto de infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
na forma do regulamento, observado o disposto no §
3º do art. 9º desta lei.
Art. 13. A lavratura de auto de infração e a aplicação de penalidade ou medida administrativa previstas
nesta Lei são atribuições da Autoridade Aeronáutica,
que deverá exercê-las por intermédio dos órgãos competentes do Comando da Aeronáutica.
Parágrafo único. A Autoridade Aeronáutica poderá
ﬁrmar convênio com pessoa jurídica de direito público
para que esta exerça, complementarmente, as atribuições previstas no caput deste artigo.
Art. 14. As multas serão arrecadadas pela autoridade pública que as impôs, devendo o montante
auferido ser empregado em atividades que concorram
para a redução do risco de acidentes e incidentes ae-
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ronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com
aves, no interior da ASA.
Art. 15. O disposto nesta Lei não suprime ou limita quaisquer dos princípios e objetivos estatuídos
para a Política Nacional de Meio Ambiente, tampouco
elide qualquer competência dos órgãos ambientais
integrantes do SISNAMA.
Art. 16. A delimitação da ASA, com o estabelecimento das restrições especiais nela aplicáveis, e a
elaboração da PCA, de acordo com o prescrito nesta
Lei, não invalidam quaisquer dos planos de proteção
de que trata o art. 44 da Lei n° 7.565, de 1986 – Código
Brasileiro de Aeronáutica, exceto dispositivos especíﬁcos neles presentes, referentes ao controle da avifauna,
que divergirem das novas regras estatuídas.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A presente proposta visa ao estabelecimento de
medidas protetoras das áreas de entorno dos aeródromos de forma a garantir a segurança das operações
aéreas no Brasil.
O problema que pretendemos combater consiste no perigo de colisões com aeronaves, gerado pelo
grande número de aves que vivem nas áreas próximas
dos aeródromos.
De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, de 1993 a
2003, ocorreram 2.636 colisões entre aves e aeronaves
nos céus do Brasil. Em 1962 morreu um tripulante da
Força Aérea Brasileira, a única vítima fatal até hoje. Mas
há casos de pilotos cegos e com ferimentos graves em
conseqüência de tais ocorrências. Dados da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) mostram que
apenas uma em cada cinco colisões é reportada, o que
nos leva a números ainda mais preocupantes. Também
na aviação militar, a situação é grave. A Força Aérea
Brasileira já perdeu aviões Mirage e F-5 e pilotos ﬁcaram
cegos em virtude do choque entre aeronaves e aves.
O momento resultante do impacto de um pássaro com uma aeronave varia de acordo com o peso do
pássaro e a velocidade do avião. Como exemplo, podese dizer que uma ave de 2kg produz um impacto de 7
toneladas em uma aeronave que esteja a 300km/h, que
é aproximadamente a velocidade que uma aeronave a
jato (Boeing 737, 767, etc.) emprega na aproximação
para pouso. Portanto, uma aeronave de grande porte de
passageiros pode ser “abatida” por um urubu, podendose estender os danos, ainda, ao aeroporto e aos bairros
vizinhos, atingindo casas e pessoas no solo.
Em outros países, como os Estados Unidos, por
exemplo, são inúmeros os casos de acidentes fatais en-
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volvendo a colisão de aeronaves com aves. No Brasil,
apesar de não termos acidentes fatais envolvendo a aviação civil, as estatísticas levam a acreditar que é possível
que tenhamos um acidente aeronáutico envolvendo uma
empresa aérea nos próximos anos, com centenas de vítimas, caso nenhuma providência seja tomada.
Outro ponto importante é que as empresas vêm
enfrentando prejuízos astronômicos como conseqüência desse problema. Em 7 de julho de 2003, uma das
grandes empresas de transporte aéreo nacional decolou
de São Paulo para Santiago do Chile e, pouco após a
decolagem, uma ave colidiu com uma de suas turbinas.
O resultado foi o cancelamento do vôo, que tendo seus
custos somados à manutenção da aeronave e outros
custos indiretos (hotel para os passageiros, nova aeronave para cumprir o vôo, ações na Justiça, entre outros)
atingiu cifras superiores a dois milhões de dólares. De
acordo com o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas
(SNEA), as quatro principais empresas de transporte
aéreo do País tiveram, em 2003, prejuízos superiores
a seis milhões de dólares, comprometendo seriamente
suas ﬁnanças, já que tais prejuízos não são contabilizados nos planejamentos para o ano corrente.
A presença de aves nas proximidades dos aeroportos deve-se à existência de atividades que atraem
aves para dentro da Área de Segurança Aeroportuária. A questão torna-se mais grave na medida que os
municípios, mesmo em desrespeito às normas ambientais, criam vazadouros de lixo à céu aberto, os
famosos “lixões”, ou não ﬁscalizam atividades de alto
teor atrativo de aves, como os aterros sanitários inadequados e matadouros, por exemplo.
Caso aconteça um acidente de grave proporções,
decorrente da colisão de uma aeronave com uma ave,
além dos prejuízos materiais, que às vezes até inviabilizam a subsistência de uma empresa aérea, haverá
repercussão negativa no setor turístico, podendo inclusive ocasionar o rebaixamento de categoria e até a
interdição do aeroporto envolvido, caso se constate que
o mesmo não esteja atendendo aos requisitos mínimos
de segurança das operações exigido pela Organização
de Aviação Civil Internacional – OACI.
É verdade que já existem alguns mecanismos legais para coibir a instalação de lixões e a degradação
do meio ambiente, como a Lei nº 9.605/98, por exemplo.
Também existem normas que criam restrições para a
instalação de atividades consideradas perigosas para
a aviação nas cercanias dos aeródromos, como a Portaria nº 1.145/95, do Comando da Aeronáutica, e a Lei
nº 7.565/86. Porém, as primeiras têm apenas caráter
ambiental e as restantes não estabelecem sanções, o
que torna sua aplicação ineﬁcaz.
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Assim, é necessária a criação de um instrumento legal voltado a estabelecer critérios de implantação, restrições
e sanções para o uso da áreas próximas aos aeroportos
brasileiros. Esta lei poderá signiﬁcar a diferença entre um
pouso seguro e uma tragédia de grandes proporções.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. –
Deputado Deley.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Substitui o Código Brasileiro do Ar).
Art. 44. As restrições de que trata o artigo anterior
são as especiﬁcadas pela autoridade aeronáutica, mediante aprovação dos seguintes planos, válidos, respectivamente, para cada tipo de auxílio à navegação aérea:
I – Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos;
II – Plano de Zoneamento de Ruído;
III – Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos;
IV – Planos de Zona de Proteção e Auxílios à
Navegação Aérea.
§ 1º De conformidade com as conveniências e
peculiaridades de proteção ao vôo, a cada aeródromo
poderão ser aplicados Planos Especíﬁcos, observadas
as prescrições, que couberem, dos Planos Básicos.
§ 2º O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o
Plano de Zona de Proteção de Helipontos e os Planos
de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea serão aprovados por ato do Presidente da República.
§ 3º Os Planos Especíﬁcos de Zonas de Proteção
de Aeródromos e Planos Especíﬁcos de Zoneamento
de Ruído serão aprovados por ato do Ministro da Aeronáutica e transmitidos às administrações que devam
fazer observar as restrições.
§ 4º As Administrações Públicas deverão compatibilizar o zoneamento do uso do solo, nas áreas vizinhas
aos aeródromos, às restrições especiais, constantes
dos Planos Básicos e Especíﬁcos.
§ 5º As restrições especiais estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam privados ou
públicos.
....................................................................................
(Às Comissões de Relações Exteriores,
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, e, nestes termos do
art. 49, I, à Comissão de Serviços de InfraEstrutura.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 75, DE 2009
(N° 5.765/2005, Na Casa de Origem, do
Deputado Celso Russomano)
Altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do, consumidor e dá outras providências. (proíbe a cobrança indevida de
encargos diversos na cobrança extrajudicial
ao consumidor inadimplente).
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor não será:
I – exposto a ridículo ou situação vexatória;
II – submetido a qualquer tipo de ameaça;
III – compelido a pagar qualquer importância que não esteja prevista em contrato legalmente ajustado entre as partes.
§ 1º Na hipótese de cobrança extrajudicial de débitos do consumidor inadimplente, só
será admitida a cobrança de multa moratória
de 2% (dois por cento) do valor da prestação
e os juros legais, calculado de forma simples e
sob o critério pro rata tempore, considerandose indevida a cobrança de juros sobre juros ou
de qualquer outra importância, mesmo a título
de taxa ou honorário advocatício, sem a devida
ação judicial.
§ 2º O consumidor cobrado em quantia
indevida terá direito a repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de atualização monetária e juros
legais, salvo na hipótese de engano justiﬁcável
e plenamente fundamentado”.(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 5.765 , DE 2005
Altera o art. 42 da Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990, que “dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 42 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor não será:
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I – exposto a ridículo ou situação vexatória;
II – submetido a qualquer tipo de ameaça;
III – compelido a pagar qualquer importância que não esteja previamente em lei federal.)
§ 1° Na hipótese de cobrança extrajudicial de débitos do consumidor inadimplente, só
será admitida a cobrança de multa moratória
de 2% (dois por cento) do valor da prestação
e os juros legais, calculado de forma simples e
sob o critério pro rata tempore, considerandose indevida a cobrança de juros sobre juros
ou de qualquer outra importância, mesmo a
título de taxa ou honorário advocatício, sem a
devida ação judicial.
§ 2° O consumidor cobrado em quantia
indevida terá direito a repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de atualização monetária e juros
legais, salvo na hipótese de engano justiﬁcável
e plenamente fundamentado”. (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A nossa proposta tem por objetivo corrigir uma
enorme injustiça que ocorre atualmente com consumidor inadimplente, no caso de cobrança extrajudicial
de sua dívida, uma vez que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor não o protegeu, nesta hipótese,
da cobrança indevida de encargos diversos, de taxas
inexplicáveis e, quando não haja uma ação judicial em
curso, de honorários advocatícios.
Hoje em dia é muito comum observarmos a situação vexatória a que é submetido o consumidor
inadimplente por parte de alguns escritórios inescrupulosos de cobranças espalhadas por todo o País, que
impõem abusivamente toda espécie de encargos ao
devedor, além de, curiosamente, cobrar-lhe honorários
advocatícios, quando sequer existe a processo judicial
que o justiﬁque.
Tal procedimento já infringe, de certo modo, o
próprio caput do art. 42 do Código, à medida expõe o
consumidor inadimplente a uma espécie de constrangimento quando lhe obrigam a pagar taxas e honorários que são absolutamente improcedentes e seguramente abusivos.
São essas as razões que me levam a propor este
projeto de lei, para o qual espero o apoio e a contribuição dos nobres colegas.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2005. –
Deputado Celso Russomanno.

MAIO 2009

Maio de 2009

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
À Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (em
decisão terminativa).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 76, DE 2009
(Nº 589/2007, na Casa de Origem, do
Deputado Vinícius Carvalho)
Acrescenta art. 49-A à Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências. (Obriga o fornecedor de serviços a manter atendimento telefônico automático para
cancelamento da prestação de serviço).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor, para acrescentar art. 49-A, disciplinando
a rescisão contratual de serviços por via telefônica.
Art. 2º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 49-A:
“Art. 49-A. O fornecedor que comercializa
serviços mediante comunicação telefônica ﬁca
obrigado a tornar disponível ao consumidor um
serviço de atendimento automático de ligações
telefônicas que lhe permita determinar, com segurança, a cessação da prestação do serviço ou a
rescisão do contrato, sem intervenção pessoal.
§ 1º O serviço de atendimento, que também funcionará em pontos comerciais para
receber solicitações por escrito, informará, discriminadamente, ao consumidor a existência e
o valor de eventuais débitos pendentes, bem
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como a vigência de cláusulas de ﬁdelização
e o valor de eventuais multas decorrentes da
rescisão do contrato de prestação de serviços,
no prazo máximo de 7 (sete) dias.
§ 2º O serviço de atendimento da operadora gerará um número de protocolo especíﬁco
para cada demanda recebida, a ser informado ao
consumidor no ato da solicitação da rescisão do
contrato, que poderá utilizá-lo para acompanhar
o atendimento da demanda até o seu término.
§ 3º A suspensão do serviço deverá ser
implementada no máximo em até 24 (vinte e
quatro) horas, após a solicitação, sendo vedada a cobrança de qualquer serviço prestado
após esse prazo.
§ 4º Antes de proceder à rescisão contratual de que trata o caput deste artigo, o serviço de
atendimento adotará procedimentos de segurança capazes de evitar fraudes, que permitam comprovar a efetiva correspondência da identidade do
autor da chamada com a do titular da assinatura,
mediante a checagem dos dados cadastrais armazenados, além de outros meios que venham
a ser deﬁnidos na regulamentação.”
Art. 3º Esta Lei será regulamentada no prazo de
90 (noventa) dias após a data de sua publicação, e produzirá efeitos 90 (noventa) dias após regulamentada.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 589, DE 2007
Obriga o fornecedor a tornar disponível ao consumidor um serviço de atendimento automático de ligação telefônica que lhe permita determinar a cessação
da prestarão de serviço, sem intervenção
pessoal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O fornecedor que comercializa serviços
mediante comunicação telefônica ﬁca obrigado a tornar
disponível ao consumidor um serviço de atendimento automático de ligações telefônicas que lhe permita
determinar a cessação da prestação do serviço ou a
rescisão do contrato de prestação de serviços, sem
intervenção pessoal.
§ 1° O serviço de atendimento citado no caput
informará, discriminadamente, ao consumidor a existência e o valor de eventuais débitos pendentes.
§ 2° O serviço de atendimento citado no caput
informará o consumidor sobre a vigência de cláusulas
de ﬁdelização e o valor de eventuais multas decorrentes
da rescisão do contrato de prestação de serviços.
Art. 2° O desrespeito a esta lei constitui infração
das normas de defesa do consumidor, sujeitando o in-
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frator às sanções previstas no art. 56 da Lei n° 8.078,
de 1990, sem prejuízo das de natureza civil, penal e
das deﬁnidas em normas especíﬁcas.
Art. 3° Esta lei entra em vigor após decorridos 180
(cento e oitenta) dias de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
É pública e notória a extrema diﬁculdade encontrada pelos consumidores quando pretendem cancelar
um contrato de prestação de serviços utilizando-se do
telefone. Sua ligação é atendida por pessoas muito bem
adestradas para tentar impedir que o cancelamento
seja efetuado, mesmo que para isso seja necessário
recorrer a expedientes abusivos.
Tais expedientes são sobejamente conhecidos dos
consumidores: a simulação de que a ligação “caiu”, a
transferência para ramais inúteis, a longa espera entre uma ação e outra, o questionamento das razões
do consumidor, a contestação teimosa e obstinada de
seus argumentos e motivos, a oferta interminável e insistente de novos planos e tarifas, entre outros.
Recentemente, os meios de comunicação têm
noticiado um signiﬁcativo aumento de reclamações
junto aos Procons relativas às condutas abusivas que
mencionamos, especialmente na área de telefonia
celular, onde cancelar qualquer serviço é exercício de
paciência digno de um monge. Entretanto, sabemos
que o desrespeito ao direito de livre escolha do consumidor está presente em outras áreas, como no serviço
de TV por assinatura, nos provedores de internet, telefonia ﬁxa, assinatura de periódicos e noutros serviços
de prestação continuada.
Como forma de fazer respeitar os direitos do consumidor, propomos a obrigação de que os fornecedores
que aceitam contratar o fornecimento de seus serviços por telefone disponibilizem um serviço automático
de atendimento que funcione sem a interferência de
atendentes adestrados para diﬁcultar o cancelamento
de contratos, no qual o consumidor receba todas as
informações pertinentes e possa, com tranquilidade,
exercer seu direito de não mais adquirir o serviço.
Não é demais mencionar que os avanços tecnológicos na área das telecomunicações possibilitam a
disponibilidade do tipo de atendimento que propomos,
com a utilização da infraestrutura já existente nas empresas que contratam serviços por telefone. Portanto,
sem ônus para o consumidor.
Diante dos argumentos expostos, contamos com
o essencial apoio dos nobres Pares para a aprovação
da presente proposição.
Sala das Sessões, 28 de março de 2007. –
Deputado Vinícius Carvalho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual
SEÇÃO I
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato,
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do
ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que
a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante
o prazo de reﬂexão, serão devolvidos, de imediato,
monetariamente atualizados.
....................................................................................
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (decisão terminativa)).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2009
(Nº 2.138/2007, na Casa de origem, do
Deputado Vinicius Carvalho)
Dispõe sobre a proteção das cargas
do transporte ferroviário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece a obrigatoriedade de
proteção das cargas transportadas em vagões ferroviários abertos, de forma a evitar seu derramamento
ou a dispersão de partículas na atmosfera.
Art. 2º É obrigatório, no transporte ferroviário de
minérios ou cargas a granel em vagões abertos, a adoção de medidas adequadas de controle e proteção que
impeçam o derramamento do material transportado e
a dispersão de suas partículas na atmosfera, desde
que comprovadas essas condições.
Art. 3º A não observância das disposições previstas nesta Lei sujeita as empresas infratoras à multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada vagão
desprotegido.
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Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa
será cobrada em dobro.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90
(noventa) dias da data de sua publicação oﬁcial.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 2.138, DE 2007
Dispõe sobre a proteção das cargas
do transporte ferroviário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei estabelece a obrigatoriedade de
proteção das cargas transportadas em vagões ferroviários abertos, de forma a evitar seu derramamento
ou a dispersão de partículas na atmosfera.
Art. 2° É obrigatório, no transporte ferroviário em
vagões abertos, de minérios ou cargas em granel, a
utilização de lona ou outra forma de proteção que impeça o derramamento do material transportado e a
dispersão de suas partículas na atmosfera.
Art. 3° O cumprimento das medidas de proteção estabelecidos nesta Lei não eximem o transportador de outras
obrigações dispostas em regulamentos especíﬁcos.
Art. 4° A não observância das disposições previstas nesta Lei sujeita as empresas infratoras à multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada vagão
desprotegido.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa
será cobrada em dobro.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor após decorridos 90
(noventa) dias da data de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A presente proposição tem por objetivo promover
uma melhoria da segurança das cargas do transporte
ferroviário, e evitar possíveis danos que elas possam
causar ao meio ambiente, com vistas a beneﬁciar os
trabalhadores do setor e a população que mora ou
trafega nas proximidades das linhas férreas ou das
estações de transbordo de carga.
Um dos principais problemas veriﬁcados no transporte ferroviário de cargas é a emissão de poeira e outros
materiais particulados, especialmente quando se transporta
minérios em pedra ou outros tipos de granéis minerais e
agrícolas, como calcários, adubos ou mesmo grãos.
Embora represente uma medida bastante simples, a
proteção dessas cargas com lonas ou outros dispositivos
impedirá o derramamento e a dispersão do pó desses
materiais na atmosfera, reduzindo a poluição ambiental e
a ocorrência de doenças respiratórias nos trabalhadores
ferroviários e nas populações lindeiras às ferrovias.
Não desconhecemos o fato de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) poderia estabelecer
tal obrigatoriedade, no âmbito de suas resoluções sobre
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o transporte ferroviário de cargas. Ocorre, entretanto,
que, até o momento, essa Agência foi omissa sobre esse
tema, regulando com mais detalhes apenas o transporte
de produtos perigosos. Diante dessa omissão, julgamos
ser de nossa obrigação propor a presente iniciativa.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2007. –
Deputado Vinícius Carvalho.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
nos termos do art. 49, I, à de Serviços de Infraestrutura.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2009
(Nº 7.033/2006, na Casa de origem, do
Deputado Arolde de Oliveira)
Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 10.098
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deﬁciência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências (os fabricantes de aparelhos de rádio e televisão deverão disponibilizar 30% dos equipamentos
com saída de áudio compatível com fones
de ouvido, com ajuste de volume).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 19-A:
“Art.19-A. Os fabricantes de aparelhos
receptores de rádio e de televisão deverão
disponibilizar, e pelo menos 30% (trinta por
cento) dos equipamentos fabricados, saída de
áudio compatível com fones de ouvido, com
ajuste independente de volume”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data da sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 7.033, DE 2006
Acrescenta o artigo 19-A à Lei n° 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deﬁciência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências”.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, o artigo
19-A, com a seguinte redação:
“Art. 19-A. Os fabricantes de aparelhos
receptores de rádio e de televisão deverão disponibilizar, em pelo menos 50% (cinquenta por
cento) dos equipamentos fabricados, saída de
áudio compatível com fones de ouvido, com
ajuste independente de volume.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data da sua publicação.
Justiﬁcação
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
aproximadamente 1,5% da população brasileira – algo
em torno de três milhões de pessoas – têm deﬁciência
auditiva. Contudo, esse número inclui apenas os casos
em que há perda de audição de moderada a severa,
capaz de impossibilitar ou ao menos diﬁcultar sobremaneira a apreensão de sons e a comunicação. Quando acrescentamos a essa estatística os portadores de
necessidades especiais com perda auditiva de leve a
moderada, esse número aumenta consideravelmente,
chegando a quase 15% da população.
Com o intuito de tornar a programação da televisão acessível a essas pessoas, a Lei nº 10.098, de 19
de dezembro de 2000, estabeleceu a obrigatoriedade
de transmissão de legendas ocultas ou de traduções
em linguagem de sinais nos programas deste meio de
comunicação. Tal previsão está disposta em seu artigo
19, com a seguinte redação:
“Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de
medidas técnicas com o objetivo de permitir
o uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à
informação às pessoas portadoras de deﬁciência auditiva, na forma e no prazo previstos
em regulamento”.
Trata-se de uma previsão sem dúvida importante, que já foi regulamentada e, conforme vá sendo
implantada, trará uma maior possibilidade de fruição
dos conteúdos transmitidos pela televisão para os deﬁcientes auditivos. Contudo, há de se ressaltar que tal
medida foi elaborada tendo em vista primordialmente as
pessoas com perda auditiva total ou quase total. Para
aqueles com perda auditiva parcial – que, portanto, são
capazes de apreender sinais sonoros, ainda que com
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diﬁculdade – outras soluções seriam mais eﬁcazes que
a legendagem oculta ou a linguagem de sinais.
Nos casos de deﬁciência auditiva parcial, uma
alternativa viável, de baixo custo e que traria ganhos
signiﬁcativos seria a fabricação de aparelhos de televisão com saída independente de áudio compatíveis com
fones de ouvido, que permitissem assim uma melhor
apreensão do som. Além disso, ao contrário do que
ocorre no caso da legendagem oculta, tal dispositivo
também poderia ser utilizado em receptores de rádio,
tornando a sua audiência mais cômoda aos portadores de deﬁciência auditiva parcial. Acrescente-se que a
implementação de um ajuste de volume independente
para os fones do ouvido torna possível que o deﬁciente
auditivo assista à televisão ou ouça o rádio juntamente
com outras pessoas não portadoras de deﬁciência, uma
vez que é possível ajustar níveis diferentes de ruído
para os fones e para o som convencional, de maneira
confortável para todos.
Assim, tendo em vista a conveniência e a oportunidade deste Projeto de Lei, conclamo os nobres parlamentares a aprovarem a presente proposição.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2006. – Deputado
Arolde de Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2009
(Nº 235/2007, na Casa de origem, da
Deputada Alice Portugal)
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Inclui nos currículos escolares
dos estabelecimentos de ensino médio, conteúdo que trate dos direitos da mulher).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-B:
“Art. 26-B. Os estabelecimentos de ensino médio, públicos e privados, incluirão, em
seus currículos escolares, conteúdo que trate
dos direitos da mulher.
§ 1º O conteúdo programático a que se
refere o caput deste artigo incluirá o estudo
voltado para a conscientização sobre os direitos
da mulher, abordando os aspectos históricos,
sociológicos, econômicos, culturais e políticos
que envolvem a luta da mulher pela conquista
da igualdade de direitos.
§ 2º O conteúdo referente aos direitos
da mulher será ministrado no âmbito de todo
o currículo escolar do ensino médio”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI Nº 235, DE 2007
Modiﬁca a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
passa a vigorar com o seguinte art. 26-B:

....................................................................................
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da linguagem de
sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito
de acesso à informação às pessoas portadoras de
deﬁciência auditiva, na forma e no prazo previsto em
regulamento.
....................................................................................

“Art. 26-B. Nos estabelecimentos de ensino médio, oﬁciais e particulares, torna-se
obrigatório a inclusão de conteúdo que trate
dos direitos da mulher.
§ 1º O conteúdo programático a que se
refere o caput deste artigo incluirá o estudo
voltado para a conscientização sobre os direitos
da mulher, abordando os aspectos históricos,
sociológicos, econômicos, culturais e políticos
que envolvem a luta da mulher pela conquista
da igualdade de direitos.
§ 2º O conteúdo referente aos Direitos da
Mulher serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar do ensino médio.”

(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Decisão Participativa.)

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade nos Sistemas de
Comunicação e Sinalização

MAIO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justiﬁcação
São grandes a preocupação e o esforço investidos em mudanças na educação brasileira nas últimas
décadas, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, e durante todo o período dos anos de
1990, repleto de reformas educacionais.
Contudo, embora a educação brasileira tenha obtido signiﬁcativos avanços nos últimos anos, no plano
curricular tais avanços muitas das vezes necessitam
da provocação do legislador para que possam chegar
às salas de aulas.
Nas escolas brasileiras, as relações de gênero
ganham pouca relevância entre educadores, assim
como no conteúdo dos cursos de formação docente.
Ainda temos os olhos pouco treinados para ver as dimensões de gênero no dia-a-dia escolar, talvez pela
diﬁculdade de trazer para o centro das reﬂexões não
apenas as desigualdades entre os sexos, mas também os signiﬁcados de gênero subjacentes a essas
desigualdades e pouco contemplados pelas Políticas
Públicas que ordenam o sistema educacional.
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A inclusão obrigatória de conteúdo sobre os Direitos da Mulher nos currículos do ensino médio tem
o propósito de utilizar a educação escolar como uma
importante dimensão da construção da cidadania e na
elevação da auto-estima da estudante no momento em
que deﬁne os passos futuros de sua vida.
Trazer para o conteúdo curricular do ensino médio o papel da mulher nas diversas etapas da história
da humanidade, os motivos e a luta do seu ingresso
no mercado de trabalho, as razões econômicas das
diferenças salariais entre homens e mulheres, além
do destaque das biograﬁas de mulheres como Berta
Lutz, Francisca Gonzaga, Anita Garibaldi, Maria Quitéria, Luiza Mahim, dentre outras que formam a galeria
honrosa de mulheres que ousaram inovar no Brasil,
levará inequivocamente a uma maior compreensão de
que uma sociedade emancipada não pode manter em
subordinação nenhum de seus membros.
Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2007. –
Alice Portugal, Deputada Federal.
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(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e, nos termos do art. 49, I, à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2009
(Nº 1.536/2007, na Casa de Origem do
Deputado Pepe Vargas)
Confere ao Município de Nova Petrópolis no Estado do Rio Grande do Sul, o Título
de Capital Nacional do Cooperativismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Nova Petrópolis, no Estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital
Nacional do Cooperativismo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.536-B, DE 2007
Confere ao município de Nova Petrópolis no Estado do Rio Grande dó Sul, o
título de “Capital Nacional do Cooperativismo de Crédito”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional
do Cooperativismo de Crédito.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente iniciativa legislativa visa conferir ao
Município de Nova Petrópolis, localizado no Estado
do Rio Grande do Sul, o título de “Capital Nacional do
Cooperativismo de Crédito”. A concessão deste título
a Nova Petrópolis justiﬁca-se pelo fato de nesse município ter sido fundada a primeira cooperativa de crédito
não só do Brasil, mas da América Latina.
Nova Petrópolis localiza-se na encosta superior
do nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Também
conhecida como Serra Gaúcha, essa região é um dos
principais destinos turísticos do Brasil. A sede do município ﬁca a 92 km de Porto de Alegre.
O Município de Nova Petrópolis tem 19.136 habitantes (2006); área geográﬁca 291,1km2; densidade
demográﬁca (2006) de 65,7 hab/km2; taxa de analfabetismo (2000) de 2,81%; expectativa de vida ao nascer
(2000) de 75,81 anos; coeﬁciente de mortalidade infantil
(2006) de 0,00 por mil nascidos vivos; PIB (2004) de
R$258.064.000; PIB per capita (2004) de R$13.792;
exportações totais (2006) de U$ FOB 3.705.024; segundo dados da Fundação Estadual de Economia e
Estatística do Estado do Rio Grande do Sul. A data
de criação do Município é 15-12-1954 (Lei nº 2518),
quando emancipa sua área atual dos Municípios de
São Sebastião do Caí e São Leopoldo.
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Nova Petrópolis surge a partir dos projetos de colonização do sul do Brasil, empreendidos pelo Império
no século XIX. Em 1824, no Rio Grande do Sul, inicia a
criação de colônias originadas do processo de imigração alemã, com a fundação da primeira colônia, o atual
município de São Leopoldo. Novos empreendimentos
foram surgindo, e entre eles a “Colônia Provincial de
Nova Petrópolis”, criada em 7 de setembro de 1858,
no extremo norte da “Colônia Alemã de São Leopoldo”. As terras em questão, pertencentes à encosta
nordeste da serra gaúcha apresentavam-se bastante
acidentadas, com vales profundos em alguns lugares
e extensas várzeas em outros, dotadas de abundante
cobertura vegetal de araucárias e outras madeiras de
lei. Os rios Caí e Cadeia, servindo como vias de escoamento da produção, poderiam viabilizar economicamente a exploração e a produção agrícola.
As indagações feitas quanto às origens do nome
da Colônia levam à conclusão de que se tratava de uma
homenagem ao jovem imperador D. Pedro II, cuja popularidade era muito grande naquela época. “Petrópolis =
Cidade de Pedro” e “Nova Petrópolis” foi uma analogia
à cidade imperial de “Petrópolis”, no Rio de Janeiro,
cuja topograﬁa é semelhante à da nova colônia.
Os imigrantes que a povoaram, em sua imensa
maioria, eram alemães, oriundos da Renânia (Hunsrück), da Pomerânia, Saxônia, Baviera, Prússia e Boêmia. Da Polônia, então pertencente à Rússia, veio um
contingente; também da França e Holanda chegaram
alguns imigrantes isolados.
O isolamento e as diﬁculdades econômicas dos
primeiros habitantes foram difíceis de serem vencidos. No ﬁnal do século XIX a colônia de Nova Petrópolis já estava com os limites destacados, suas terras
medidas, seus distritos deﬁnidos e os colonos deﬁnitivamente assentados. Era preciso buscar a solução
para o principal problema dos agricultores: a falta de
instituições ﬁnanceiras com linhas de crédito especiais para a aquisição de ferramentas, sementes e o
pagamento dos lotes.
Com a chegada do Padre Theodor Amstad, começaram a surgir os primeiros indícios de que os colonos
teriam um parceiro que os ajudaria a impulsionar o seu
crescimento. O Padre Theodor Amstad era profundo
conhecedor do sistema europeu de crédito cooperativo. O Sistema Raiffeisen, utilizado na Alemanha, era
o seu principal exemplo.
Mas até poder aplicar aqui todos os seus conhecimentos teve muito trabalho porque os colonos, por
estarem longe de sua terra natal, sem informações e
praticamente isolados dos demais centros urbanos
da época, desconheciam totalmente o assunto, o que
tornava muito mais difícil a tarefa.
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Em 19 de outubro de 1902 foi convocada uma Assembléia Geral da região do então município de São Sebastião do Caí. Porém, devido ao não comparecimento de
representantes de outros distritos, a mesma transformouse numa assembléia local, isto é, só de Nova Petrópolis.
O Padre Amstad, pedindo a palavra, fez ver as precárias
condições ﬁnanceiras existentes na colônia e explanou a
sua idéia de fundar uma cooperativa de crédito, a exemplo daquelas que conhecera na Europa.
A proposição logo entusiasmou os presentes.
Contudo, foi só em 28 de dezembro, tendo como local
o salão de bailes do Sr. Nicolau Kehl, em Linha Imperial, distrito de Nova Petrópolis, distante 8 km da sede
da colônia, que os esforços foram coroados de êxito.
Na sessão, foram discutidos e aprovados os estatutos,
com pouquíssimas emendas pelos 19 sócios presentes, considerados fundadores.
A cooperativa de crédito fundada pelo padre Amstad e seus seguidores sobreviveu ao longo do tempo,
apesar de momentos difíceis, como os dos anos 60 do
século XX, quando o regime militar editou legislação
extremamente perniciosa ao desenvolvimento do setor
ou os dos anos 90, quando o governo Collor impôs novas diﬁculdades. Seu exemplo foi seguido por inúmeras
comunidades e hoje o cooperativismo de crédito, sob
condições mais favoráveis, cumpre importante papel no
desenvolvimento econômico e social do nosso país.
Sob a denominação de “Sicredi Pioneira” a “Cooperativa Amstad” continua a ser uma grande referência
dentro do sistema cooperativo em geral e do cooperativismo de crédito em particular. O cooperativismo de
crédito conta, no mundo, com 42 mil cooperativas e
157 milhões de associados. No Brasil são 3,2 milhões
de associados e 1,5 mil cooperativas de crédito.
A concessão do título de Capital Nacional do
Cooperativismo de Crédito ao Município de Nova Petrópolis é, portanto, uma homenagem não só àquela
comunidade, mas a todo o sistema de crédito cooperativo. É uma justa homenagem a um segmento que
vem contribuindo para a construção do desenvolvimento
econômico e social do Brasil.
Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Deputado Pepe Vargas.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte. Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2009
(Nº 3.644/2008, na Casa de origem, do
Deputado Décio Lima)
Acrescenta parágrafo ao art. 54 da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
institui os Juizados Especiais Cíveis e Cri-
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minais. (Exclui as despesas com Oﬁciais de
Justiça da isenção de custas, prevista na
Lei dos Juizados Especiais).
Art. 1º O art. 54 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial
independerá, em primeiro grau de jurisdição, do
pagamento de custas, taxas ou despesas.
§ 1º Quando houver necessidade de cumprimento de atos judiciais por meio de Oﬁcial de
Justiça, a parte interessada providenciará o depósito prévio das custas das diligências salvo de
beneﬁciária da assistência judiciária gratuita.
§ 2º O preparo do recurso, na forma do
§ 1º do art. 42 desta lei, compreenderá todas
as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição,
ressalvada a hipótese de assistência judiciária
gratuita”. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.644, DE 2008
Acrescenta parágrafo ao art. 54 da
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que institui os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 54 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial
independerá em primeiro grau de jurisdição, do
pagamento de custas, taxas ou despesas.
§ 1º Quando houver necessidade de cumprimento de atos judiciais por meio de Oﬁcial de
Justiça, a parte interessada providenciará o depósito prévio das custas das diligências, salvo de
beneﬁciária da assistência judiciária gratuita.
§ 2º O preparo do recurso, na forma do §
1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as
despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada
a hipótese de assistência judiciária gratuita.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto tem por ﬁnalidade excluir as
despesas dos Oﬁciais de Justiça da isenção de pagamento de custas prevista na Lei nº 9.099/95 que institui
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
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Ocorre que, se por um lado o art. 54 da Lei nº
9.099/95 isenta o acesso ao Juizado Especial de qualquer
pagamento de custas, taxas ou despesas, por outro, não
consta da referida legislação que o Oﬁcial de Justiça esteja
obrigado a gastar seu dinheiro e empregar seu veículo
de transporte para, de graça, cumprir diligência.
O dispositivo que se pretende alterar tem recebido várias interpretações e é causa de inúmeros
questionamentos, como ressalta o jurista Joel Dias
Figueira Júnior:
“Outro problema que se tem veriﬁcado
na prática forense, servindo como indicador da
necessidade de uma revisão da aplicabilidade
da supressão total do princípio da sucumbência
nos Juizados Especiais Cíveis, reside na preocupante situação que envolve as diligências dos
oﬁciais de justiça, entre outras despesas, tais
como expedição de certidões e autenticação de
documentos. Se não há dúvida que a nova lei
veio para facilitar e ampliar o espectro do acesso
ao Judiciário, também não é menos verdadeiro
que os serventuários ou o próprio Estado não
podem arcar, incondicionalmente, com esse
fardo.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias; LOPES,
Maurício Antônio Ribeiro. Comentário a Lei dos
Juizados Cíveis e Criminais – Lei 9.099/1995.
São Paulo: RT, 2000. p. 331)
A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de
dezembro de 2004, acrescentou o § 2º ao art.
98 da Constituição Federal de 1988 prevendo
que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços
afetos às atividades especíﬁcas da Justiça”.
Ademais, a atual redação do art. 54 prevê isenção de pagamento de custas, taxas ou despesas para
o acesso, mas não para o andamento ou encaminhamento processual por ato do Oﬁcial de Justiça, situação
para qual se requer previsão expressa.
Assim, conto com o apoio de meus pares no sentido da aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 2 de julho de 2008. – Décio
Lima, Deputado federal – PT/SC.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o s Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 54 O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento
de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo Único. O preparo do recurso, na forma do §1º do art. 42 desta lei, compreenderá todas as
despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas
em primeiro lugar de Jurisdição, ressalvada a hipótese
de assistência judiciária gratuita
....................................................................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2009
(nº 451/95 na Casa de origem, do
Deputado Arlindo Chinaglia)
Dispõe sobre medidas de prevenção e
repressão aos fenômenos de violência por
ocasião de competições esportivas; altera
a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É dever de toda pessoa física ou jurídica
colaborar na prevenção aos atos ilícitos e de violência praticados por ocasião de competições esportivas,
especialmente os atos de violência entre torcedores
e torcidas.
Art. 2º Todos os estádios de futebol e ginásios de
esporte onde ocorram competições esportivas oﬁciais
não poderão vender mais ingressos do que o número
máximo de capacidade de público existente no local.
Art. 3º Os arts. 5º, 6º, 9º, 12, 17, 18, 22, 23, 25,
27 e 35 da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ..... ................. ............................
§ 1º As entidades de que trata o caput
farão publicar na internet, em sítio da entidade
responsável pela organização do evento:
I – a íntegra do regulamento da competição;
II – as tabelas da competição, contendo
as partidas que serão realizadas, com especiﬁcação de sua data, local e horário;
III – o nome e as formas de contato do
ouvidor da competição, de que trata o art. 6º;
IV – os borderôs completos das partidas;
V – a escalação dos árbitros imediatamente após sua deﬁnição; e
VI – a relação dos nomes dos torcedores
impedidos de comparecer ao local do evento
desportivo.
§ 2º Os dados contidos nos itens V e VI
também deverão ser aﬁxados ostensivamente
em local visível, em caracteres facilmente legí-

460

18086

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

veis, do lado externo de todas as entradas do
local onde se realiza o evento esportivo.
§ 3º O juiz deve comunicar às entidades de que trata o caput decisão judicial ou
aceitação de proposta de transação penal ou
suspensão do processo que implique o impedimento do torcedor de frequentar estádios
desportivos.” (NR)
“Art. 6º .......... ........... .............................
.......... ....................................................
§ 4º O sítio da internet em que forem publicadas as informações de que trata o § 1º do
art. 5º conterá, também, as manifestações e
propostas do ouvidor da competição.
.....................................................” (NR)
“Art. 9º É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome
do ouvidor da competição sejam divulgados
até 60 (sessenta) dias antes de seu início, na
forma do § 1º do art. 5º.
.................. ............................................
§ 4º O regulamento deﬁnitivo da competição será divulgado, na forma do § 1º do
art. 5º, 45 (quarenta e cinco) dias antes de
seu início.
.....................................................” (NR)
“Art. 12. A entidade responsável pela organização da competição dará publicidade à
súmula e aos relatórios da partida no sítio de
que trata o § 1º do art. 5º até as 14 (quatorze)
horas do 3º (terceiro) dia útil subsequente ao
da realização da partida.” (NR)
“Art. 17. ............................................. ...
§ 1º Os planos de ação de que trata o
caput serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição,
com a participação das entidades de prática
desportiva que a disputarão e dos órgãos responsáveis pela segurança pública, transporte
e demais contingências que possam ocorrer,
das localidades em que se realizarão as partidas da competição.
.....................................................” (NR)
“Art. 18. Os estádios com capacidade
superior a 10.000 (dez mil) pessoas deverão
manter central técnica de informações, com
infraestrutura suﬁciente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente.” (NR)
“Art. 22. ............................................... ..
. ........................................................... ..
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§ 2º A emissão de ingressos e o acesso
ao estádio nas primeira e segunda divisões da
principal competição nacional e nas partidas
ﬁnais das competições eliminatórias de âmbito
nacional deverão ser realizados por meio de
sistema eletrônico que viabilize a ﬁscalização
e o controle da quantidade de público e do
movimento ﬁnanceiro da partida.
. .......................................................... ...
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica
aos eventos esportivos realizados em estádios com capacidade inferior a 10.000 (dez
mil) pessoas.”(NR)
“Art. 23. ................................................ .
. ........................................................ .....
§ 2º .................................................... ...
.......................................................... ....
III – tenham sido disponibilizados portões de acesso ao estádio em número inferior ao recomendado pela autoridade pública.” (NR)
“Art. 25. O controle e a ﬁscalização do
acesso do público ao estádio com capacidade
para mais de 10.000 (dez mil) pessoas deverão
contar com meio de monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto
no art. 18 desta Lei.”(NR)
“Art. 27. ................................................ .
Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo ﬁca dispensado na hipótese de evento esportivo realizado em estádio
com capacidade inferior a 10.000 (dez mil)
pessoas.”(NR)
“Art. 35. ............................................. ...
......................................................... .....
§ 2º As decisões de que trata o caput
serão disponibilizadas no sítio de que trata o
§ 1º do art. 5º.” (NR)
Art. 4º A Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 1º-A, 2º-A,
13-A, 31-A, 39-A, 39-B e 41-A, e do Capítulo XI-A, com
os arts. 41-B, 41-C, 41-D, 41-E, 41-F e 41-G:
“Art. 1º-A A prevenção da violência nos
esportes é de responsabilidade do Poder Público, das confederações, federações, ligas,
clubes, associações ou entidades esportivas,
entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes,
bem como daqueles que, de qualquer forma,
promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos.”
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“Art. 2º-A Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta Lei, a pessoa jurídica
de direito privado ou existente de fato, que se
organize para o ﬁm de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza
ou modalidade.
Parágrafo único. A torcida organizada
deverá manter cadastro atualizado de seus
associados ou membros, o qual deverá conter,
pelo menos, as seguintes informações:
I – nome completo;
II – fotograﬁa;
III – ﬁliação;
IV – número do registro civil;
V – número do CPF;
VI – data de nascimento;
VII – estado civil;
VIII – proﬁssão;
IX – endereço completo; e
X – escolaridade.”
“Art. 13-A. São condições de acesso e
permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei:
I – estar na posse de ingresso válido;
II – não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou
possibilitar a prática de atos de violência;
III – consentir com a revista pessoal de
prevenção e segurança;
IV – não portar ou ostentar cartazes,
bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista
ou xenófobo;
V – não entoar cânticos discriminatórios,
racistas ou xenófobos;
VI – não arremessar objetos, de qualquer
natureza, no interior do recinto esportivo;
VII – não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos
ou produtores de efeitos análogos;
VIII – não incitar e não praticar atos de
violência no estádio, qualquer que seja a sua
natureza; e
IX – não invadir e não incitar a invasão,
de qualquer forma, da área restrita aos competidores.
Parágrafo único. O não cumprimento
das condições estabelecidas neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto espor tivo, ou, se
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for o caso, o seu afastamento imediato do
recinto, sem prejuízo de outras sanções
adminis trativas, civis ou penais eventualmente cabíveis.”
“Art. 31-A. É dever das entidades de
administração do desporto contratar seguro
de vida e acidentes pessoais, tendo como
beneﬁciária a equipe de arbitragem, quando exclusivamente no exercício dessa atividade.”
“Art. 39-A. A torcida organizada que, em
evento esportivo, promover tumulto; praticar
ou incitar a violência; ou invadir local restrito
aos competidores, árbitros, ﬁscais, dirigentes,
organizadores ou jornalistas será impedida,
assim como seus associados ou membros, de
comparecer a eventos esportivos pelo prazo
de até 3 (três) anos.”
“Art. 39-B. A torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e solidária,
pelos danos causados por qualquer dos seus
associados ou membros no local do evento
esportivo, em suas imediações ou no trajeto
de ida e volta para o evento.”
“Art. 41-A. Os juizados do torcedor, órgãos da Justiça Ordinária com competência
cível e criminal, poderão ser criados pelos
Estados e pelo Distrito Federal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das atividades reguladas
nesta Lei.”
“CAPÍTULO XI-A
Dos Crimes
‘Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou
incitar a violência, ou invadir local restrito aos
competidores em eventos esportivos:
Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois)
anos e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que:
I – promover tumulto, praticar ou incitar
a violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do local de realização do evento
esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta
do local da realização do evento;
II – portar, deter ou transportar, no interior do estádio, em suas imediações ou no seu
trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir
para a prática de violência.
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§ 2º Na sentença penal condenatória, o
juiz deverá converter a pena de reclusão em
pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local
em que se realize evento espor tivo, pelo prazo
de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de acordo
com a gravidade da conduta, na hipótese de o
agente ser primário, ter bons antecedentes e
não ter sido punido anteriormente pela prática
de condutas previstas neste artigo.
§ 3º A pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a
qualquer local em que se realize evento esportivo, converter-se-á em privativa de liberdade
quando ocorrer o descumprimento injustiﬁcado
da restrição imposta.
§ 4º Na conversão de pena prevista no
§ 2º, a sentença deverá determinar, ainda,
a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento indicado
pelo juiz, no período compreendido entre as
2 (duas) horas antecedentes e as 2 (duas)
horas posteriores à realização de partidas de
entidade de prática desportiva ou de competição determinada.
§ 5º Na hipótese de o representante do
Ministério Público propor aplicação da pena
restritiva de direito prevista no art. 76 da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, o juiz
aplicará a sanção prevista no § 2º.’
‘Art. 41-C. Solicitar ou aceitar, para si
ou para outrem, vantagem ou promessa de
vantagem patrimonial ou não patrimonial para
qualquer ato ou omissão destinado a alterar
ou falsear o resultado de competição esportiva:
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Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis)
anos e multa.”
“Art. 41-D. Dar ou prometer vantagem
patrimonial ou não patrimonial com o ﬁm de
alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis)
anos e multa.”
“Art. 41-E. Fraudar, por qualquer meio,
ou contribuir para que se fraude, de qualquer
forma, o resultado de competição esportiva:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis)
anos e multa.”
“Art. 41-F. Vender ingressos de evento
esportivo, por preço superior ao estampado
no bilhete:
Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois)
anos e multa.”
“Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a
distribuição de ingressos para venda por preço
superior ao estampado no bilhete:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos e multa.
Parágrafo único. A pena será aumentada
de 1/3 (um terço) até a metade se o agente
for servidor público, dirigente ou funcionário
de entidade de prática desportiva, entidade
responsável pela organização da competição, empresa contratada para o processo de
emissão, distribuição e venda de ingressos ou
torcida organizada e se utilizar desta condição
para os ﬁns previstos neste artigo.”
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o § 2º do art. 14 e o art. 39
da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se
de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas, a ser especiﬁcada na proposta.
§ lº Nas hipóteses de ser a pena de multa a única
aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ﬁcar comprovado:
I – ter sido o autor da infração condenado, pela
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentença deﬁnitiva;
II – ter sido o agente beneﬁciado anteriormente,
no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III – não indicarem os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suﬁciente
a adoção da medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e
seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público
aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena
restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior
caberá a apelação referida no art. 82 desta lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º
deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os ﬁns previstos no mesmo
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.
....................................................................................
LEI Nº 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do
Torcedor e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Este Estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor.
Art. 2º Torcedor é toda pessoa que aprecie, apóie
ou se associe a qualquer entidade de prática despor-
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tiva do País e acompanhe a prática de determinada
modalidade esportiva.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o apoio ou o acompanhamento
de que trata o caput deste artigo.
....................................................................................
Art. 5º São asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na organização das competições
administradas pelas entidades de administração do
desporto, bem como pelas ligas de que trata o art. 20
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
Parágrafo único. As entidades de que trata o caput
farão publicar na internet, em sítio dedicado exclusivamente à competição, bem como aﬁxar ostensivamente
em local visível, em caracteres facilmente legíveis, do
lado externo de todas as entradas do local onde se
realiza o evento esportivo:
I – a íntegra do regulamento da competição;
II – as tabelas da competição, contendo as partidas que serão realizadas, com especiﬁcação de sua
data, local e horário;
III – o nome e as formas de contato do Ouvidor
da Competição de que trata o art. 6º;
IV – os borderôs completos das partidas;
V – a escalação dos árbitros imediatamente após
sua deﬁnição: e
VI – a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local do evento desportivo.
Art. 6º A entidade responsável pela organização
da competição, previamente ao seu início, designará
o Ouvidor da Competição, fornecendo-lhe os meios
de comunicação necessários ao amplo acesso dos
torcedores.
§ 1º São deveres do Ouvidor da Competição recolher as sugestões, propostas e reclamações que receber dos torcedores, examiná-las e propor à respectiva
entidade medidas necessárias ao aperfeiçoamento da
competição e ao benefício do torcedor.
§ 2º É assegurado ao torcedor:
I – o amplo acesso ao Ouvidor da Competição,
mediante comunicação postal ou mensagem eletrônica; e
II – o direito de receber do Ouvidor da Competição
as respostas às sugestões, propostas e reclamações,
que encaminhou, no prazo de trinta dias.
§ 3º Na hipótese de que trata o inciso II do § 2º,
o Ouvidor da Competição utilizará, prioritariamente, o
mesmo meio de comunicação utilizado pelo torcedor
para o encaminhamento de sua mensagem.
§ 4º o sítio da internet em que forem publicadas
as informações de que trata o parágrafo único do art.
2º conterá, também, as manifestações e propostas do
Ouvidor da Competição.
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§ 5º A função de Ouvidor da Competição poderá
ser remunerada pelas entidades de prática desportiva
participantes da competição.
....................................................................................
Art. 9º É direito do torcedor que o regulamento, as
tabelas da competição e o nome do Ouvidor da Competição sejam divulgados até sessenta dias antes de
seu início, na forma do parágrafo único do art. 5º,
§ 1º Nos dez dias subsequentes à divulgação
de que trata o caput, qualquer interessado poderá
manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao
Ouvidor da Competição.
§ 2º O Ouvidor da Competição elaborará, em
setenta e duas horas, relatório contendo as principais
propostas e sugestões encaminhadas.
§ 3º Após o exame do relatório, a entidade responsável pela organização da competição decidirá,
em quarenta e oito horas, motivadamente, sobre a
conveniência da aceitação das propostas e sugestões relatadas.
§ 4º O regulamento deﬁnitivo da competição será
divulgado, na forma do parágrafo único do art. 5º, quarenta e cinco dias antes de seu início.
§ 5º É vedado proceder alterações no regulamento
da competição desde sua divulgação deﬁnitiva, salvo
nas hipóteses de:
I – apresentação de novo calendário anual
de eventos oﬁciais para o ano subsequente, desde
que aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte –
CNE;
II – após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata
este artigo.
§ 6º A competição que vier a substituir outra,
segundo o novo calendário anual de eventos oﬁciais
apresentado para o ano subsequente, deverá ter âmbito
territorial diverso da competição a ser substituída.
....................................................................................
Art. 12. A entidade responsável pela organização da competição dará publicidade à súmula e aos
relatórios da partida no sítio de que trata o parágrafo
único do art. 5º até as quatorze horas do primeiro dia
útil subsequente ao da realização da partida.
....................................................................................
Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos
locais onde são realizados os eventos esportivos antes,
durante e após a realização das partidas. (Vigência)
Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade
ao torcedor podador de deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos arts. 12 a 14
da Lei nº 8.078, de 11 setembro de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo
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é da entidade de prática desportiva detentora do mando
de jogo e de seus dirigentes, que deverão:
I – solicitar ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente
identiﬁcados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de
realização de eventos esportivos;
II – informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos
públicos de segurança, transporte e higiene, os dados
necessários à segurança da partida, especialmente:
a) o local;
b) o horário de abertura do estádio;
c) a capacidade de público do estádio; e
d) a expectativa de público;
III – colocar à disposição do torcedor orientadores
e serviço de atendimento para que aquele encaminhe
suas reclamações no momento da partida, em local:
a) amplamente divulgado e de fácil acesso; e
b) situado no estádio.
§ lº É dever da entidade de prática desportiva
detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao
serviço de atendimento referido no inciso III, bem como
reportá-las ao Ouvidor da Competição e, nos casos
relacionados à violação de direitos e interesses de
consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do
consumidor.
§ 2º Perderá o mando de campo por, no mínimo,
dois meses, sem prejuízo das sanções cabíveis, a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo
que não observar o disposto no caput deste artigo.
....................................................................................
Art. 17. É direito do torcedor a implementação de
planos de ação referentes a segurança, transporte e
contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos.
§ 1º Os planos de ação de que trata o caput:
I – serão elaborados pela entidade responsável
pela organização da competição, com a participação
das entidades de prática desportiva que a disputarão; e
II – deverão ser apresentados previamente aos
órgãos responsáveis pela segurança pública das localidades em que se realizarão as partidas da competição.
§ 2º Planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos esportivos com excepcional expectativa de público.
§ 3º Os planos de ação serão divulgados no sítio
dedicado à competição de que trata o parágrafo único
do art. 5º no mesmo prazo de publicação do regulamento deﬁnitivo da competição.
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Art. 18. Os estádios com capacidade superior a
vinte mil pessoas deverão manter central técnica de
informações, com infra-estrutura suﬁciente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente. (Vigência)
....................................................................................
Art. 22. São direitos do torcedor participe: (Vigência)
I – que todos os ingressos emitidos sejam numerados; e
II – ocupar o local correspondente ao número
constante do ingresso.
§ 1º disposto no inciso II não se aplica aos locais
já existentes para assistência em pé, nas competições
que o permitirem, limitando-se, nesses locais, o número de pessoas, de acordo com critérios de saúde,
segurança e bem-estar.
§ 2º missão de ingressos e o acesso ao estádio
na primeira divisão da principal competição nacional
e nas partidas ﬁnais das competições eliminatórias
de âmbito nacional deverão ser realizados por meio
de sistema eletrônico que viabilize a ﬁscalização e o
controle da quantidade de público e do movimento ﬁnanceiro da partida.
§ 3º o disposto no § 2º não se aplica aos eventos
esportivos realizados em estádios com capacidade inferior a vinte mil pessoas.
Art. 23. A entidade responsável pela organização
da competição apresentará ao Ministério Público dos
Estados e do Distrito Federal, previamente à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e
autoridades competentes pela vistoria das condições
de segurança dos estádios a serem utilizados na competição. (Regulamento)
§ 1º Os laudos atestarão a real capacidade de
público dos estádios, bem como suas condições de
segurança.
§ 2º Perderá o mando de jogo por, no mínimo,
seis meses, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
a entidade de prática desportiva detentora do mando
do jogo em que:
I – tenha sido colocado à venda número de ingressos maior do que a capacidade de pública do
estádio; ou
II – tenham entrado pessoas em número maior
do que a capacidade de público do estádio.
....................................................................................
Art. 25. O controle e a ﬁscalização do acesso do
público ao estádio com capacidade para mais de vinte
mil pessoas deverá contar com meio de monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto
no art. 18 desta lei. (Vigência)
....................................................................................
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Art. 27. A entidade responsável pela organização
da competição e a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solicitarão formalmente, direto
ou mediante convênio, ao Poder Público competente:
I – serviços de estacionamento para uso por
torcedores partícipes durante a realização de eventos esportivos, assegurando a estes acesso a serviço
organizado de transporte para o estádio, ainda que
oneroso; e
II – meio de transporte, ainda que oneroso, para
condução de idosos, crianças e pessoas portadoras
de deﬁciência física aos estádios, partindo de locais
de fácil acesso, previamente determinados.
Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste
artigo ﬁca dispensado na hipótese de evento esportivo
realizado em estádio com capacidade inferior a vinte
mil pessoas.
....................................................................................
Art. 31. A entidade detentora do mando do jogo e
seus dirigentes deverão convocar os agentes públicos
de segurança visando a garantia da integridade física
do árbitro e de seus auxiliares.
....................................................................................
Art. 35. As decisões proferidas pelos órgãos da
Justiça Desportiva devem ser, em qualquer hipótese,
motivadas e ter a mesma publicidade que as decisões
dos tribunais federais.
§ 1º Não correm em segredo de justiça os processos em curso perante a Justiça Desportiva.
§ 2º As decisões de que trata o caput serão disponibilizadas no sítio de que trata o parágrafo único
do art. 5º.
....................................................................................
Art. 39. O torcedor que promover tumulto, praticar
ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores ﬁcará impedido de comparecer às proximidades, bem como a qualquer local em que se realize
evento esportivo, pelo prazo de três meses a um ano,
de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que
promover tumulto, praticar ou incitar a violência num
raio de cinco mil metros ao redor do local de realização do evento esportivo.
§ 2º A veriﬁcação do mau torcedor deverá ser feita
pela sua conduta no evento esportivo ou por Boletins
de Ocorrências Policiais lavrados.
§ 3º A apenação se dará por sentença dos juizados especiais criminais e deverá ser provocada pelo
Ministério Público, pela polícia judiciária, por qualquer
autoridade, pelo mando do evento esportivo ou por
qualquer torcedor participe, mediante representação.
....................................................................................
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Art. 41. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios promoverão a defesa do torcedor, e,
com a ﬁnalidade de ﬁscalizar o cumprimento do disposto nesta lei, poderão:
I – constituir órgão especializado de defesa do
torcedor; ou
II – atribuir a promoção e defesa do torcedor aos
órgãos de defesa do consumidor.
....................................................................................
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do inciso IV, §1º, do art. 91 do Regimento Interno, os
Projetos de Lei da Câmara nºs 67 a 81, de 2009, que
acabam de ser lidos, serão apreciados terminativamente
pelas Comissões competentes, onde poderão receber
emendas, perante a primeira ou única Comissão do
despacho, pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos
do art. 122, II, “c”, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– O Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009 que acaba de ser lido vai às Comissões de Educação, Cultura
e Esporte e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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174/2009 seja encaminhado ao exame da Comissão
de Assuntos Econômicos – CAE, além das constantes
no despacho inicial.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Adelmir Santana.
REQUERIMENTO Nº 580, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 258, do Regimento
Interno do Senado, requeiro tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362 e 458, de 2008; 166 e
630, de 2007; 222 e 293, de 2004; e 257, de 2003; por
versarem, todos, sobre alteração da mesma legislação
que trata da destinação dos royalties do petróleo.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Expedito Júnior.
REQUERIMENTO Nº 581, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 258 do Regimento
Interno do Senado, Reitero requerimento anterior de
2008, para tramitação em conjunto dos Projetos de
Lei nºs 8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,
362 e 458, de 2008; 166 e 630, de 2007; 222 e 293 de
2004; e 257, de 2003 por versarem, todos, sobre alteração da mesma legislação que trata da destinação
dos royalties do petróleo.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. Senador
Expedito Júnior.

REQUERIMENTO Nº 577, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 582, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento
Interno, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nº 678, de 2007, que “altera a Lei no 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, para incluir entre as instituições ﬁnanceiras as empresas participantes da
indústria de cartões de crédito e débito” e nº 102, de
2007, que “dispõe
ispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências”, tendo em vista tratar-se
de matérias correlatas.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Romero Jucá.

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, por versarem sobre o mesmo assunto, a tramitação conjunta das seguintes proposições: PLS/104/2003; PLS/105/2003; PLS/257/2003;
PLS/370/2003; PLS/222/2004; PLS/293/2004;
PLS/166/2007; PLS/629/2007; PLS/630/2007;
PLS/008/2008; PLS/029/2008; PLS/104/2008;
PLS/116/2008; PLS/189/2008; PLS/201/2008;
PLS/224/2008; PLS/268/2008; PLS/279/2008;
PLS/312/2008; PLS/335/2008 e PLS/458/2008.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Romero Jucá

REQUERIMENTO Nº 578, DE 2009
Requeiro, nos termos do Inciso I, do art. 99, do
Regimento Interno, que sobre o PLS 142/2003, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Romero Jucá, Líder do Governo.
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que o PLS nº

REQUERIMENTO Nº 583, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso 12, do art. 255, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sobre
os Projetos de Lei do Senado, de nos 104 e 105, ambos
de 2003, que propõem, respectivamente, modiﬁcações
na atual legislação que rege a Compensação Financeira pela exploração de Recursos Minerais-CFEM, seja
ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania-CCJ.
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Os Projetos de Lei do Senado Federal de n 104
e 105, de 2003, de autoria do ex-Senador Luiz Otávio
e da ex-Senadora Ana Júlia Carepa, respectivarnente,
propõem modiﬁcações na atual legislação – que rege
a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais-CFEM-fazem referência a algo inexistente
do Direito Minerário Brasileiro, qual seja o “contrato de
cessão de lavra”.
Além de contrariar toda a doutrina e a jurisprudência brasileira sobre a matéria, as quais consagram
a concessão mineral como de direito dominial, com características que a distinguem das demais concessões
(a exemplo das de serviços públicos, estas sim regidas
por contratos), esses Projetos de Lei só viriam tumultuar
as relações entre a União, como poder concedente, e
os detentores de Direitos Minerários, relações cujo rito,
já de há muito, está consagrado em nosso País.
Outro item é o art. 2-A, do PLS nº 105/2003, que
transfere parte dos recursos arrecadados para os municípios limítrofes. Como o art. 20, § 1º, da Constituição
Federal, estabelece que fazem jus a esta participação
os municípios onde ocorrer a exploração mineral, esta
matéria contraria frontalmente o dispositivo constitucional o que certamente irá ser fonte de inúmeras contestações na esfera judicial.
Por se tratar de matéria que invade preceitos constitucionais e pode ferir o ato jurídico perfeito, princípio
de segurança jurídica, além de envolver interpretação
de contrato, a invadir a competência do Poder Judiciário, torna-se obrigatório o exame pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
José Agripino, Líder dos Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Os requerimentos lidos vão à publicação e serão
apreciados oportunamente.
A Presidência recebeu o Ofício nº 117, de 2009,
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando
que a Subcomissão Temporária, criada por meio do Requerimento nº 7, de 2001, da Comissão de Assuntos
Econômicos, com a ﬁnalidade de analisar o desenvolvimento e as potencialidades do setor de turismo, não
tendo concluído seus trabalhos, foi extinta, nos termos
do art. 76, inciso III, do Regimento Interno.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº 117/2009/CAE
Brasília, 27 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do art. 76, inciso III, do Regimento Interno do Sena-
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do Federal, não sendo concluídos seus trabalhos, a
Subcomissão Temporária, criada por meio do Requerimento nº 7, de 2001, com a ﬁnalidade de analisar
o desenvolvimento e as potencialidades do setor de
turismo, avaliar e acompanhar a Política Nacional de
Turismo no Brasil, foi extinta.
Informo, ainda, que não será submetido nenhum
relatório à apreciação do Plenário da Comissão de Assuntos Econômicos.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves ﬁlho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que constou do
espelho da Ordem do Dia de hoje, indevidamente, prazo para recebimento de emendas, perante a Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ao
Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2009.
Tendo em vista que o despacho inicial à matéria
foi à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a Presidência determina o reinício do prazo referido perante essa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores
Senadores que o Senado Federal está convocado
para uma sessão especial a realizar-se amanhã, às
10 horas, destinada a comemorar os vinte anos de
fundação da Associação dos Jovens Empresários de
Fortaleza, de acordo com o Requerimento nº 480, de
2009, da Senadora Patrícia Saboya e outros Senhores Senadores.
Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes
ou quem Suas Excelências indicarem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – PA)
– Há oradores inscritos. Antes, pela ordem, o Senador
Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho duas
solicitações: primeiro, a minha inscrição para falar
pela Liderança do PDT – e gostaria que fosse dada
a sequência dos oradores para que eu pudesse me
programar –; segundo, Sr. Presidente, pergunto a V.
Exª se é possível a Mesa do Senado oﬁciar à Mesa da
Câmara dos Deputados, solicitando que seja cumprido
um requerimento, já aprovado, que pede a inclusão na
pauta do plenário da Câmara dos Deputados de um
projeto de lei de minha autoria, apresentado aqui no
ano de 2001, que foi aprovado, e está na Câmara dos
Deputados aguardando votação.
Trata-se de um projeto importante que pode salvar
muitas vidas, porque estabelece um tempo de direção
para motoristas de ônibus e de caminhões. Hoje, eles
são obrigados a dirigir, muitas vezes, dois dias seguidos sem descanso. O projeto que apresentei aqui e que
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pode virar lei, se aprovado na Câmara dos Deputados,
estabelece quatro horas de tempo de direção, uma de
descanso, mais quatro horas para trabalhar, sendo obrigado o motorista de ônibus e caminhão descansar de
forma ininterrupta por dez horas durante o dia.
Signiﬁca, Sr. Presidente, dar mais segurança ao
caminhoneiro, ao motorista de ônibus. Signiﬁca, Sr.
Presidente, dar mais segurança a todos que trafegam
pelas estradas do Brasil, onde morrem 400 caminhoneiros por dia, vítimas de acidentes causados por estradas em péssimas condições ou por motoristas que
não têm o direito de descansar de forma digna.
Solicito que a Mesa do Senado faça um ofício ao
Presidente da Câmara dos Deputados reivindicando a
inclusão na pauta daquela Casa desse projeto importante que, como disse, pode salvar muitas vidas.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Excelência, lamento muito por esse projeto ﬁcar
tanto tempo engavetado na Câmara e aﬁrmo que levarei ao Presidente do Senado, Senador José Sarney,
o pleito de V. Exª.
Então, tenha certeza absoluta de que a Mesa tomará essa providência para que V. Exª seja atendido
na sua solicitação.
V. Exª está inscrito como Líder, e vamos iniciar a
lista de oradores inscritos. V. Exª fará uso da palavra
em seguida.
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta. Eu,
que estava inscrito – inscrevi-me como primeiro orador
–, passo esse direito ao Senador Magno Malta, que terá
o tempo regimental para o seu pronunciamento.
Hoje, como sessão ordinária deliberativa, V. Exª,
Senador Magno Malta, terá o tempo regimental de 10
minutos. Em seguida, falará o Senador Osmar Dias.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisor do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqueles que nos ouvem
pela Rádio Senado, nos acompanham pela Internet,
nos veem pela TV Senado; cumprimento os senhores
que visitam esta Casa, que estão nas galerias, recebam o nosso abraço; cumprimento os senhores que
estão ao lado do Plenário, suplentes de vereadores,
militando a sua luta, o seu interesse, todos eles, em
busca da aprovação da PEC, conhecida no Brasil como
PEC dos Vereadores; Senador Mozarildo Cavalcanti,
depois de muitos anos – e ontem estive da tribuna,
Senador Papaléo Paes, para fazer um relato do que
foi a Operação Turco ontem, uma Operação da CPI da
Pedoﬁlia, juntamente com a Política Federal.
A Operação Turco é resultado da primeira quebra
do sigilo do Orkut, Senador Expedito Júnior. Ao enfrentar a Google, a gigante da Internet do mundo, a CPI
da Pedoﬁlia do Senado da República quebrou o sigilo.

Quarta-feira 20

473

18099

Este é um fato inédito para o mundo, para uma gigante
de Internet, que ganhou o mundo, que se casou com
o mundo e de que ninguém vai mais se livrar.
Entendo que presto o maior serviço ao mundo.
Quando criou o álbum de relacionamento Orkut, fê-lo
para o bem da sociedade e não para o mal. Mas os
criminosos, Sr. Presidente, ao descobrirem a inviolabilidade da Internet e entendendo que no Brasil somos
um paraíso de pedóﬁlos, até porque estamos entre os
três maiores abusadores do mundo e, em crimes cibernéticos, somos o primeiro. Somos os maiores consumidores de pedoﬁlia, de abuso de criança, na Internet,
sem qualquer tipo de crime, aliás, sem qualquer tipo de
lei ou instrumento para punir esses desgraçados que,
de forma deliberada, de uma forma muito pessoal invadem o emocional, o psicológico, invade uma família,
os seus princípios morais e, para saciar sua lascívia,
saciar sua tara, eles não respeitam famílias, não respeitam idades, não respeitam crianças e as colocaram
em uma situação absolutamente vexatória.
Ontem, ﬁzemos, então, a chamada Operação.
Na quinta-feira, eu avisei aos Membros da CPI, um
por um: “Operação absolutamente sigilosa. Dados
antiquíssimos, de 4 anos”, porque foi a primeira quebra do sigilo do Orkut e foram dados, que já havia três
anos, Senador Expedito Júnior, de briga do Ministério
Público Federal e a SaferNet, tão bem comandada
pelo Dr. Thiago, que é assessor dessa CPI – em mais
de um ano de CPI.
Sigilosamente, comuniquei ao Senador Papaléo,
que hoje faz parte desta CPI; comuniquei ao Senador
Tuma, ao Senador Demóstenes, ao Senador Paulo
Paim, ao Senador Azeredo que, dia 18, o Brasil acordaria melhor. E o mundo também! Porque os pedóﬁlos
que foram presos ontem... Os dez alvos que estão presos... Aliás, foram 92 alvos, envolvendo 400 policiais
federais no Brasil (92 alvos e 400 policiais federais),
em 21 Estados da Federação. Lá no meu Estado, um
alvo foi preso. Você fala: “Só um?” Senador Papaléo,
quando é preso um pedóﬁlo, se ele tivesse cometido
um crime, em quatro paredes, de abuso com alguma
criança, a prisão dele já representaria o mundo, pois
se uma alma, como diz a Bíblia, vale mais do que o
mundo inteiro, imagine as crianças, de quem Jesus fez
referência o tempo inteiro. Tirar um desgraçado desses de circulação, já valeria a pena. Mas o cara que
comete um crime cibernético e tem um computador é
destinatário e remetente.
Então, diga-se que, o sujeito que vende e compra pornograﬁa (sendo, no Brasil, maior), ao prender
um alvo desse, você pode ter prendido 10 mil, você
pode ter prendido 100 mil, você pode ter descoberto
um milhão a partir de um.

474

18100

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E, a partir de um alvo preso no Espírito Santo,
é possível que peguemos pedóﬁlos, de onde? Da Índia, o maior consumidor de Orkut, depois do Brasil; de
Portugal; do Reino Unido, sim; da Espanha; de Israel.
E eles, então, agora irão para a Interpol para serem
presos e punidos nos seus Estados e os daqui agora
serão punidos. Por quê? Porque, com cinco meses de
instalação, a CPI da Pedoﬁlia, de que V. Exª faz parte
– aliás, eu falei numa rádio do seu Estado, hoje pela
manhã, e vi o desespero, a angústia das pessoas que
faziam o programa, querendo, falando do desespero
com relação ao abuso de crianças no seu Estado. E
seu Estado não é uma diferença, o Brasil está todo
igual. Temos hoje mais gente abusando de criança do
que usando drogas neste País.
Então, quando o Presidente Lula sanciona a lei
que criminalizou a posse, Senador Expedito Júnior,
Senador Osmar Dias, nós não tínhamos essa lei e, a
partir da lei, foi possível fazer essa operação, os alvos
estavam prontos e, a partir dos alvos, a operação foi
feita. E ontem, Senador Mozarildo, o Presidente Lula
recebeu um prêmio da ONU. Ontem, o Presidente do
Brasil foi condecorado pela ONU. Sabe por quê? Porque
ele sancionou a lei da CPI que criminalizou a posse.
O fato de sancionar uma lei que criminaliza a posse
de material pornográﬁco contra a criança na Internet
deu ao Presidente Lula um prêmio internacional de
proteção à criança.
Presidente Lula, Assessoria Parlamentar do Palácio, ouçam-me. Temos alguns prêmios ainda para o
Presidente Lula ganhar. A CPI votou a tipiﬁcação do
crime de pedoﬁlia, criamos o tipo penal no Código Penal brasileiro, que agora varia de 16 a 30 anos para
esses desgraçados que abusam de crianças sem dó,
em nome da sua lascívia. O projeto está votado na CPI,
vem para o plenário, para o Presidente Lula sancionar
e ganhar mais um prêmio.
Eu poderia passar o tempo inteiro aqui, Senador
Papaléo, falando a respeito. E quero voltar a esta tribuna para dar o relatório dessa tão importante tarefa, tão
importante missão realizada no dia de ontem.
Os jornais dão conta hoje. As televisões dão conta
hoje. O Brasil inteiro se movimentou. O Brasil inteiro foi
às ruas, mas eu não gostaria de ver só os militantes
desta causa. Eu gostaria de ver os novos militantes
que acordaram, que saíram do seu leito esplêndido,
da sua rede, deste ano que passou, acordados por
esta CPI e que vieram para a rua agora. Com isso, eu
homenageio essas pessoas que vieram para a rua e
acordaram. Eu homenageio os meios de comunicação:
o Globo Repórter, feito pela Globo, na sexta-feira. Eu
quero homenagear a Record, que foi a primeira a fazer,
no Câmera Record, um documentário sobre pedoﬁlia a
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apoiar esta causa. Eu quero cumprimentar a Rede TV!,
os programas da Luciana Gimenez. E, falando com esses que falam com o povo, estamos abraçando o povo
que foi às ruas, os movimentos, as ONGs... Eu quero
abraçar a TV Bandeirantes, na pessoa de um cara que
se tornou a boca do povo deste País. Chama-se José
Luiz Datena. José Luiz Datena, Senador Expedito Júnior, faz aniversário hoje. O dia nacional de combate é
18. Esse cidadão é um combatente desta causa e, no
dia 19, faz aniversário. É meu amigo pessoal, sujeito
por quem nutro a maior admiração. É a boca daqueles que estão no sofá, sentados, vendo televisão, com
vontade de dizer alguma coisa. Ele acaba falando no
lugar das pessoas que não têm voz. Eu abraço esse
cidadão, grande pai de família – eu o conheço –, grande homem, cidadão. Aliás, é um grande homem e é
um homem grande. José Luiz Datena, essa ﬁgura de
absoluta importância neste combate.
Eu quero abraçar o jornal O Globo, a Folha de
S.Paulo, o Estadão, Correio Braziliense, Jornal de
Brasília, A Tribuna, do meu Estado, Gazeta, os jornais do Mato Grosso, de Cuiabá, do Pará, de todos os
lugares, que têm repercutido e têm tomado na mão a
dor, a mídia falada e escrita dos brasileiros.
E eu conclamo essas pessoas para que não saiamos dessa trincheira. Essa luta é de todos nós.
Agradeço aos artistas que entraram nessa luta.
Com referência ao último evento que tivemos, aos meninos do KLB, ao Kiko, ao Leandro, ao Bruno, César
Menotti e Fabiano, Frank Aguiar, Netinho de Paula,
Cristina Mel, Rayssa e Ravel, Fernanda Brum, Rodrigo Maneiro, pessoal do Grupo Geon, pessoal do Tempero do Mundo, meu pessoal, as pessoas que estão
conosco o tempo inteiro, nessa guerra, nessa luta em
busca de vida para a sociedade.
Agradeço muito a este Senado, pelo dia que entendeu e aprovou essa CPI da Pedoﬁlia, a cada Líder
que é pai de família, a cada Senador, a sua sensibilidade de avô, de pai e de homem público que tem
sensibilidade por essa causa.
O seu Estado está lá clamando, pedindo a CPI.
Será que vamos ter tempo para ir lá? Se tivermos e
à contundência dos fatos, iremos, como vamos a Manaus. Na próxima semana, estou indo a Catanduva
para fazer novo reconhecimento, porque a causa das
crianças do Brasil é a nossa causa.
Sr. Presidente, eu gostaria, o tempo inteiro, de
falar deste assunto hoje, mas eu preciso fazer um outro registro e quero começar com a fala do Sr. Sérgio
Salomão, do Ministério da Justiça. Gostaria que V. Exª
tivesse uma complacência comigo. Ele fez um pedido
de intervenção no meu Estado, alegando problemas no
sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo.
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E ele, então, pede intervenção no meu Estado,
e pede, Senador Expedito Júnior, com estas palavras
que vou ler... Eu não gosto de ler em tribuna porque eu
me perco, mas, como não decorei as palavras dessa
inteligência rara, dessa mente arguta que pede intervenção no meu Estado, passo a ler as palavras dessa
sensibilidade, desse conhecedor por excelência da
questão penitenciária brasileira, desse conhecedor
por excelência dos gastos do seu Ministério – e parece
que sabe muito mais do que o Ministro.
Passo a ler as palavras dessa inteligência rara
que pediu intervenção no meu Estado. Ele disse:
O que não é razoável é que o Governo
Federal gaste um monte de dinheiro para mitigação do problema penitenciário de um Estado
da Federação e que esse Estado da Federação não tenha a sua contrapartida na administração penitenciária. Por isso, eu também
oﬁciei para que essas verbas sejam sustadas
imediatamente.
A verdade é que, entre 2005 e abril de 2009, a
União repassou para o Espírito Santo, Senador Mozarildo, R$22,9 milhões para serem investidos na construção de unidades prisionais. Vou voltar nesta página
aqui – tenho ódio de ler em tribuna. Esta outra página
vou ler também no ﬁnal.
Para fazer uma retrospectiva, para a história se
lembrar, nos últimos 14 anos da nossa história, o nosso
Estado esteve subjugado. O crime organizado tentou
fazer ajoelhar-se o Espírito Santo. Estado pujante de
povo trabalhador, o Estado se recusou a se ajoelhar
ante o crime organizado.
Batalha! Lembro-me de que dos 864 indiciados na
CPI do Narcotráﬁco, que eu presidi, 10% eram do meu
Estado. O Estado bandido estava dentro das vísceras
do Estado de direito. Isso é o crime organizado.
Na época do crime organizado, dos desmandos
no Espírito Santo, ninguém topou fazer intervenção. Os
movimentos pediam intervenção no Estado, ninguém
topou fazer. Ninguém tinha coragem, como que nos
largassem ao léu da sorte.
Só para informar o Estado, só para informar o
Brasil, só para informar esta Casa, o Estado do Espírito
Santo vai muito bem. E aqui, Senador Papaléo Paes,
ﬁco muito a cavaleiro. Sabe por quê? Porque não sou
da base do Governo Paulo Hartung. Não sou aliado
do Governador Paulo Hartung. Eu não faço parte da
base do Governo Paulo Hartung. Eu sou um Senador
do Espírito Santo. Sou crítico de segurança pública,
discuto segurança pública. Quem me vê na tribuna do
Senado sabe que enfrento a questão do narcotráﬁco,
do abuso, do uso de drogas, a questão dos presídios,
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que é nefasta, porque no presídio você tem gente de
mente criminosa e criminoso ocasional, e há que se
resolver o problema do criminoso ocasional com rastreamento eletrônico, que, diga-se de passagem, é
uma lei de minha autoria. O rastreamento eletrônico
vai custar para um preso ocasional de crime ocasional
R$400,00 a um governo, enquanto um preso que ﬁca
dormindo, tendo relação sexual todo dia, visita íntima
todo dia, jogando bola, comendo e bebendo, tomando
sol e maquinando assalto, sequestro contra a sociedade custa R$1.500,00 a R$1.800,00! O Espírito Santo
não é diferente. É preciso dizer ao Sr. Salomão que o
Estado do Espírito Santo vai muito bem. Não sou aliado do Governador Paulo Hartung, mas é um grande
gestor. Eu não sou cego, nem sou maluco. O Espírito
Santo está muito bem administrado. O Espírito Santo
vai bem, graças a Deus.
A quem interessa uma intervenção no Espírito
Santo? Eu não estou entendendo. Vão tirar o Governador Paulo Hartung e vão colocar quem? Essa intervenção é para colocar quem? Agora, pasmem os
senhores, o equívoco desse rapaz Sérgio Salomão – o
outro nome dele nem sei falar, para não dar um nó na
minha língua –, relativamente à situação dos presídios
do Espírito Santo. Pedi à minha Assessoria que levantasse, para que eu tenha uma base.
O Espírito Santo é o Estado... Senador Papaléo,
que é do meu Partido – a sua gravata está bonita –,
olhe para mim, pois vou falar a V. Exª. O Estado do Espírito Santo é o que mais investe no sistema prisional,
proporcionalmente, por conta da população que tem.
Estão sendo aplicados de recursos do Estado R$186
milhões do Tesouro Estadual, no biênio 2009/2010.
Olhem só. Somente no ano passado, foram criadas 1.116 vagas em unidades prisionais. Foram inaugurados o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, 224 vagas; o Centro de Detenção
Provisória de Viana, 176 vagas; a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, 432 vagas; o Centro
Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, 184
vagas; e a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados – APAC, 100 vagas.
Neste ano, já foram inaugurados os Centros de
Detenção Provisória de Aracruz, 144 vagas; Marataízes,
216 vagas; e, nos próximos meses, serão inaugurados
os Centros de Detenção Provisória de São Domingos
do Norte, 216 vagas; da Serra, 550 vagas; e de Guarapari, 550 vagas. Até o ﬁnal de 2009, serão concluídas
as obras – olhem só – da Penitenciária Regional de
São Mateus, 510 vagas; do Centro de Detenção Provisória de Colatina, 500 vagas; do Centro de Detenção
Provisória de São Mateus, 350 vagas.
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No total, em 2009, o Governo do Estado do Espírito Santo – olhem só – investiu R$128 milhões na
construção de novas unidades, com recursos próprios,
que vão gerar 3.036 vagas.
As aﬁrmações do Sr. Sérgio são no mínimo estranhas. Vejam bem, estranhamente, ele não leva em
conta sequer as informações repassadas a ele pela
Secretaria de Estado da Justiça. Minimamente, esse
Sr. Salomão teria de ter chamado aqui o Secretário de
Segurança e o Secretário de Justiça. O Secretário de
Justiça faz um grande trabalho, como também o Secretário de Segurança.
O Brasil vive um problema de violência que é nacional. Nós não temos a guarda das nossas fronteiras.
A violência tomou conta do País. Arrebentamos com
todos os limites.
O Sr. Salomão não sabe que, antes de pedir intervenção no Espírito Santo, ele tinha de pedir no Rio.
Ele não conhece a situação do Rio. Antes de pedir
no Espírito Santo, ele tinha de pedir nos Estados de
fronteira. Ou ele pensa que repassando R$20 milhões,
com contrapartida de R$150 milhões de cada Estado,
ele está autorizado a fazer isso?
Alguém já me disse que, por trás de uma notícia
ou de uma tomada de atitude, há três tipos de interesse: político, religioso ou ﬁnanceiro. Eu acho que esse
moço precisava explicar um pouco mais. Sabe por que
ele precisava explicar um pouco mais? Ao criticar a situação da Casa de Custódia de Viana, o Sr. Salomão
omitiu que o Governo do Estado já dispõe de projeto
para demolição dessa unidade. Ele se esqueceu de
citar. Ou ele não sabe? Tem de saber, porque tem informação. Quanto à construção de um novo presídio,
serão investidos R$42 milhões na construção de uma
nova unidade, que terá capacidade para 864 internos.
E a obra começará no segundo semestre deste ano.
Olha, tudo isso é planejado. Está planejado. Eu
nem pertenço à Base deste Governo e tenho essas
informações na minha mão.
Já em 2010, além do novo CDP de Viana, serão
inaugurados o Centro de Detenção Provisória de Anchieta, 350 vagas; a Penitenciária para Jovens e Adultos de Linhares, 421 vagas; e a Penitenciária Feminina,
256 vagas, em Cariacica. No total, Senador Expedito
Júnior, são 6.379 vagas nas unidades prisionais criadas entre 2007 e 2010. Essa é a verdade dos fatos
que acontecem no meu Estado.
Agora, vejam bem. Deixei estas duas últimas folhas aqui para dizer o seguinte: o Sr. Salomão fez uma
intervenção, até tentando fazer uma fala ridicularizando o Estado do Espírito Santo. Eu não aceito. Eu não
aceito a piada. Não aceito a tentativa de ridicularizar o
meu Estado, que tem problemas, como o seu Estado
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de Rondônia os tem, assim como São Paulo. E, proporcionalmente, quem mais investiu em presídio foi o
meu Estado e São Paulo. Se alguém tem de falar em
intervenção...
V. Exª sabe do que me lembro? Lembro-me de
quando os irmãos Viana – o Jorge, Governador do
Acre – viviam seu drama com a família Pascoal, com
o narcotráﬁco. No desespero dele, o adversário era o
Presidente Fernando Henrique, e ele, do PT. Fernando
Henrique foi lá e construiu um minipresídio rapidamente,
onde está presa a quadrilha de Hildebrando Pascoal
até hoje. Poderia haver um ato de revanchismo, e o
Presidente Fernando Henrique resolver, então, fazer
uma intervenção no Acre? Não. Naquele momento, ele
tinha a lucidez de que o problema de segurança pública atinge todos nós. O problema de segurança pública
é o problema do descaso e da irresponsabilidade ao
longo dos anos.
Sr. Salomão, vou dizer uma coisa para o senhor:
não são os R$22 milhões que o senhor passou para
lá que vão resolver o problema da segurança pública no meu Estado. Somos vizinhos do Rio, somos
vizinhos da Bahia, somos vizinhos de Minas Gerais,
e Minas Gerais está para a violência como está São
Paulo, como está Rondônia, como está o Acre, como
está o Amapá.
É preciso que haja responsabilidade e, acima de
tudo, interação com gestores e com aqueles que têm
interesse na segurança brasileira, e não sair atirando
de forma irresponsável. Não sei se existem interesses
escusos por trás do senhor, quem tem que explicar é
o senhor. Agora, o senhor não fala a verdade. Tanto,
Sr. Presidente Paulo Paim, que quem desmente o Sr.
Salomão é o Ministro.
Já li a fala do subordinado. Agora vou ler a fala
do Ministro em um discurso lá no meu Estado. Eu preﬁro ﬁcar com a fala do Ministro, até porque, se eu não
ﬁcar com a fala do Ministro, vou pensar que o subordinado sabe mais do que o Ministro, que o Ministro é o
subordinado, e que o subordinado é o Ministro, e que
Tarso Genro não conhece seu orçamento, é leigo em
segurança pública, não tem o mínimo conhecimento da
violência que campeia sobre o País e que eles devem
estar pensando que a violência no Brasil e no Espírito
Santo foi inventada nos últimos dois anos, no Governo Lula, no primeiro mandato. Não foi não. É descaso
de anos e anos!
Eu sou crítico da segurança pública, quero reaﬁrmar. Eu não sou da base do Governo do meu Estado. Poderia muito bem, se fosse um aproveitador, um
oportunista, estar fazendo um circo com essa intervenção com a segurança pública, que é uma área que
minimamente – não é que eu conheça – eu discuto,
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Senador Expedito Júnior. Mas eu não sou irresponsável. Eu conheço. Eu não sou cego, eu não posso tapar
o sol com a peneira. Eu conheço a situação do meu
Estado, eu conheço a situação do País, eu sei o que
é preciso fazer...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Magno Malta, o Senador Osmar Dias
é o próximo a falar. V. Exª, até o momento, teve vinte
minutos. Eu vou dar a V. Exª mais cinco e espero que
V. Exª termine.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Para eu assegurar ao Senador Osmar Dias...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não,
mas eu pedi ao Presidente Papaléo benevolência,
porque eu ia trazer este assunto, e ele me concedeu.
É porque V. Exª não ouviu, e eu estou na benevolência dele.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ele concedeu vinte minutos a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele
concedeu vinte?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vinte.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não
sabia. Então, V. Exª me deu cinco?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dou mais cinco.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Com
dois ali, sete?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Correto.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado. V. Exª ainda é melhor do que Papaléo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– (Risos.) Com a tolerância do Senador Osmar Dias.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas
eu sei que, daqui a pouco, ele vai ter que discutir é
que o Sr. Salomão vai fazer uma intervenção no Estado dele.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Rapidinho, eu gostaria de fazer uma intervenção no pronunciamento que V. Exª traz na tarde de hoje. V. Exª
sempre tem sido muito feliz nos seus pronunciamentos
nesta Casa, mas hoje V. Exª trata de dois assuntos, um
deles essa Operação Turco, que aconteceu também
no meu Estado. Eu estava aqui no site do meu Estado,
Rondônia Agora, que divulga também os resultados da
operação, com busca e apreensões que foram feitas na
cidade de Ji-Paraná. E eu não poderia deixar de destacar o trabalho de V. Exª. Não tenho dúvida de que V.
Exª orgulha, e muito, o seu Estado, orgulha a Nação,
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mas, acima de tudo, como Partido da República, V.
Exª engrandece muito o nosso Partido, principalmente quando coloca o dedo na ferida nessa questão da
segurança pública. Assim como V. Exª já trata e já fala
da intervenção – tem até nome bíblico – que Salomão
está pedindo para o seu Estado...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Esse
Salomão está agindo sem sabedoria.O outro era o rei
da sabedoria.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – ...aconteceu já no meu Estado: já foi feito o pedido de intervenção também no Estado de Rondônia. Agora, veja
bem: a maioria dos presos que temos em nosso Estado não são presos de responsabilidade do Estado de
Rondônia. Oitenta por cento dos presos são oriundos
do tráﬁco de drogas, e todos eles são de responsabilidade da União, são de responsabilidade do Governo
Federal! Então, a quem se deve a intervenção? Ao
Estado? À União? É de responsabilidade é da Polícia
Federal. Não estou aqui questionando a capacidade
da Polícia Federal. Mas, quando trata desse assunto,
V. Exª fala dos Estados, principalmente do meu.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Mais cinco minutos, conforme combinado, Senador
Expedito Júnior.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Combinado. Correto. Principalmente do meu, que é um
Estado que faz fronteira com a Bolívia. E as fronteiras
estão escancaradas!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – São
700 quilômetros abertos com a Bolívia.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Se vai
haver uma política nesse sentido, primeiro, eu acho que
essa integração que V. Exª busca, de que V. Exª fala
aqui na tribuna, teria de acontecer verdadeiramente.
Deveriam ocorrer parcerias, com as quais, com certeza, iríamos diminuir, e muito, o tráﬁco de drogas e,
certamente, iríamos diminuir os presos no seu Estado,
iríamos diminuir os presos no Rio de Janeiro, porque,
lá no meu Estado, graças a Deus, nós somos só o
corredor – eu não queria que fosse –, lá não se consome. Onde se consome a droga é no Rio de Janeiro,
é no Estado do Espírito Santo, é no Estado de São
Paulo. E nós gostaríamos de estar combatendo isso.
Agora, para isso, nós precisamos de todo o aparato do
Governo Federal. Eu sei que o Governo ajuda, eu sei
que o Governo auxilia, mas precisa ajudar muito mais,
com políticas que sejam presentes. Nós precisamos
ﬁscalizar as nossas fronteiras. Não sei se é a Polícia
Federal, não sei se é o Exército, não sei se é a Força
Nacional, que, de repente, podem fazer um convênio
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com os Estados, para que os próprios Estados façam
as suas ﬁscalizações na fronteira. Eu também ressalto,
assim como V. Exª fala, independentemente de ser ou
não da Base do Governo do seu Estado, que, com toda
a diﬁculdade, nós vamos fazendo o dever de casa. Nós
precisamos de mais apoio. Nós não precisamos de uma
intervenção. A intervenção não nos compete. Se tiver
de fazer intervenção, a intervenção não é no Governo
Estadual. O sistema prisional do País está falido.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado. Incorporo a sua fala do sentimento de quem
está na fronteira e sabe o que é essa dor. Até porque,
quando ele fala, parece que o Governo Federal fez algum favor ao meu Estado em mandar R$22 milhões. O
Governo Federal cumpre o seu papel, está arrecadando
no meu Estado. É só devolução daquilo que pertence
ao povo do Estado do Espírito Santo.
O Presidente Lula tem sido um grande parceiro
do Estado do Espírito Santo, e eu lamento esse resvalo do Sr. Salomão. O que o Sr. Salomão teria de dizer
é que chamaria aqui o Governador Paulo Hartung, o
Governador Aécio Neves, o Governador do Rio, o Governador dos Estados da Amazônia, dos dois Estados
de Mato Grosso e diria assim: “Vamos formar um orçamento comum de fronteira”. Esses Estados e São
Paulo fariam um orçamento comum...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não acredito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...
para investir o dinheiro na fronteira, porque lá é investimento. Esperar para comprar carro de polícia e fazer
penitenciária é gasto. Então, por que não se põe lá e
se pega essa Força Nacional, que é um band-aid criado para colocar em cima do câncer? Depois, tira-se o
câncer e ﬁca? Mas pega-se a Força Nacional e levase para o Rio 60 dias. É brincadeira. Eles vão embora, e o tráﬁco ﬁca maior ainda. Tira-se o band-aid, e o
câncer continua.
Peguem a Força Nacional e a coloquem sob orientação da Polícia Federal, com treinamento de Polícia
Federal. E, com esse dinheiro, ponham o Sivam nos
1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, nos 700
quilômetros abertos com a Bolívia, nas duas mil pistas
clandestinas da Amazônia para pouso de aeronaves
de pequeno porte, com tráﬁco de drogas e armas. Com
medidas dessa natureza, vamos começar a resolver o
problema. Mas, se ele dissesse: “Há na Serra aquele
problema dos pequenos contêineres que ﬁzeram para
construir umas delegacias provisórias e que duraram
muito...” Se houve um erro, tudo se conserta. Só os
tolos não mudam.
Por que não dizer “vamos mandar a engenharia do Exército”? “O Jobim vai mandar a engenharia
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do Exército para construir rapidamente dez celas na
Serra, vamos tirar esses contêineres e acabar com a
vergonha.” O Governo Federal pode fazer isso. Tem
engenheiro para isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dois minutos, Senador, para concluir.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Estou
olhando no relógio. Não vou decepcionar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Obrigado, meu amigo e senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É porque tenho o raciocínio lento. Se V. Exª me quebrar, não
consigo falar mais nada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meu problema é o Senador Osmar Dias, que
está ali.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas
ainda tenho dois minutos. Agora, já perdi 30 segundos.
Deixe-me acabar.
Vou acabar certinho; ouviu, Osmar?
Então, era isto que ele tinha de fazer, dizendo:
“Vou mandar o Exército lá”. E lá tem o 38º e tem engenheiro. Tem gente que sabe. Não constrói estrada?
Vai lá e constrói rapidamente um presidiozinho e resolve o problema.
Mas eu quero encerrar é com a palavra do Ministro. O Ministro, quando esteve no Espírito Santo, disse
assim... Já encerro, Senador Paim. Falei do Salomão,
agora vou falar do chefe dele.
Olhem o que disse Tarso Genro, do alto da sua
sabedoria. Quem poderia ser Salomão era Tarso Genro, nessa questão, porque Salomão tem sabedoria – o
da Bíblia. E Tarso Genro falou assim:
Nós temos uma articulação muito importante em toda a Região Metropolitana de Vitória. E agora estendemos para mais cidades.
Aqui eu reitero [palavra do Ministro Tarso Genro]: o programa está sendo bem implementado.
Aqui é um território modelo.
Salomão, foi teu chefe que falou isso, compadre.
E agora?
Eu estou pedindo agora uma audiência com o
Ministro para levar toda a Bancada do Espírito Santo. Para o senhor, Ministro, repetir isso para Salomão,
porque o Salomão da Bíblia tinha sabedoria, mas o
seu jogou conversa fora.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o
Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agradeço ao Senador Magno Malta. A Mesa foi
tolerante, dentro dos 28 minutos.
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Senador Osmar Dias, a Mesa será também tolerante com V. Exª, para que V. Exª possa concluir o seu
pronunciamento não somente no horário de Líder, de
cinco minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a manchete de hoje do jornal Gazeta do
Povo, do Paraná, é a seguinte: “Agronegócio limita
queda das exportações estaduais”.
Nos primeiros três meses do ano, o Paraná exportou 30% a menos. Agora em abril, essa queda foi
de 5,6%, ou seja, menos 5,6, graças ao agronegócio,
que é tão mal falado no meu Estado.
Falam do agronegócio como se fosse algo pejorativo, algo que não fosse de pessoas de bem. Tenho
orgulho de dizer mais uma vez que o agronegócio
paranaense é o mais moderno, é o mais avançado,
é aquele que incorporou mais tecnologias em nosso
País. Não é à toa que 47% de tudo que foi exportado
pelo Paraná neste ano saiu de uma propriedade rural,
seja ela pequena, média ou grande.
Lá, no meu Estado, foi algum produtor rural, algum homem do agronegócio, alguma mulher do agronegócio que produziu esses 47%.
E por que o Paraná modernizou-se tanto? Hoje
estamos debatendo o código ambiental e as alterações
que poderão ser feitas nele. E tem moral para falar sobre meio ambiente quem já fez ou quem faz e continua
fazendo pelo meio ambiente, mas, na prática. O discurso é muito fácil. Basta ter uma boa oratória e lá se
vai um belo discurso em favor do meio ambiente. Mas
o belo discurso não preserva as fontes de água, não
preserva o solo, não preserva os rios, não preserva as
matas ciliares, não preserva o meio ambiente.
Qual é o segredo que leva o Paraná a ser um
Estado com essa produtividade?
Qual é o segredo que coloca o Paraná como o
Estado mais produtivo do País na sua agricultura?
O segredo é exatamente este: um dia um grupo
de pessoas se reuniu em torno de uma mesa para
discutir como preservar mais e produzir mais. E para
minha honra, Sr. Presidente Senador Paulo Paim,
eu estava lá presidindo esse grupo como Secretário
de Agricultura, sentado em volta de uma mesa com
técnicos do Governo, da iniciativa privada e das cooperativas. Elaboramos juntos um belo programa de
preservação dos recursos naturais, chamado Paraná
Rural. Esse Programa continha 82 práticas que, em
conjunto, compunham um belo programa que tratava
a propriedade rural como um sistema, um sistema de
produção. Uma propriedade rural não pode ser tratada
isoladamente, individualmente, pois ela está dentro de
um contexto. E para se preservar o meio ambiente não
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basta preservarmos o meio ambiente de uma propriedade rural; é preciso preservarmos o meio ambiente
em todo o Estado, em todo o País.
O que ﬁzemos então?
Pessoalmente, fui até o Banco Mundial negociar
recursos para a implantação de um programa. No início, muitos duvidavam da realização desse programa,
porque teríamos que ter a participação dos produtores
rurais, das cooperativas, das prefeituras municipais
para fazer um mutirão, Senador Paulo Paim. Mas partimos para a tarefa. Tomamos aquilo como uma missão,
como um desaﬁo, os técnicos do sistema de agricultura, das cooperativas, e exigimos que as prefeituras
municipais, cada uma delas, se quisessem receber
dinheiro de convênio, que criassem um departamento
de agricultura e de meio ambiente ou uma secretaria
equivalente. Todas praticamente implantaram uma em
suas estruturas.
E foi assim; começamos devagar e, quando chegamos ao ﬁnal do primeiro Governo, o Governo do Senador Alvaro Dias, já tínhamos avançado muito.
Fui convidado pelo Governador eleito da época,
que é o atual Governador do Paraná, o Requião, para
continuar na Secretaria de Agricultura. E eu continuei.
Continuei com os mesmos programas que estávamos
realizando desde quando entrei na Secretaria de Agricultura, lá em 1986. E continuamos preservando o solo,
ajudando com 60% de subsídio, para que os produtores
ﬁzessem a preservação do seu solo, porque ali estava
o maior patrimônio dos produtores, dos paranaenses:
o solo, as águas, os rios, as árvores que estavam em
volta dos rios, as reservas legais. Nós incentivamos,
e os produtores se incorporaram.
Os carreadores, aquelas estradas que passam por
dentro das propriedades, deixaram de ser apenas locais
pelos quais os produtores escoavam sua produção, por
onde os produtores trafegavam para ir à cidade. Nós
transformamos aquelas estradas rurais em verdadeiros
distribuidores de água pela propriedade.
Cada estrada rural foi incorporada acima do nível das propriedades, e, em conjunto com as curvas
de nível, aqueles murunduns construídos que davam
uma fotograﬁa diferente à zona rural do Paraná, fomos
preservando cada pequena propriedade. O agricultor
familiar recebia 60% de subsídios; o agricultor médio,
30%, e nós entrávamos com as máquinas.
Lembro-me de que, numa época, tínhamos quase mil máquinas pesadas trabalhando para fazer esse
mutirão no Estado, distribuídas nos Municípios. Devagarinho, chegamos a 6 milhões de hectares preservados. Isso explica a fertilidade da terra do Paraná, isso
explica porque o Paraná modernizou-se.
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Iniciou-se no Paraná um processo também de
plantio direto, que era outra prática incorporada. Plantio
direto que hoje podemos comemorar, Senador Paulo
Paim. Algo que é de muita relevância. Plantio direto é
uma técnica que começou lá no Paraná e hoje está em
25 milhões de hectares plantados no Brasil.
Com essa prática, você não ara o solo, não se
gradeia o solo para não destruir a sua estrutura. E, com
estrutura, o solo não é carregado para os rios, não vai
assorear os rios, ou seja, não vai levar junto nutrientes
que são importantes para, com fertilidade, fazer com
que a lavoura produza mais.
No Paraná, o plantio direto foi uma ferramenta
importante para preservação ambiental. E hoje se
economizam 40 toneladas de terra por hectare neste
País, nesses 25 milhões de hectares plantados desta
forma: plantio direto.
Louve-se aqui aqueles que iniciaram o processo:
Francisco Terasawa, Franke Dijkstra, Nonô Pereira, técnicos do Iapar, técnicos da Emater, que espalharam
essa técnica por todo o Paraná.
E eu tive a felicidade de coordenar isso como
Secretário de Agricultura em dois Governos. Em oito
anos, cuidamos do meio ambiente do Paraná como se
cuida da própria casa, com carinho, com cuidado, mas
envolvendo consciências, conhecimento dos técnicos
e a consciência dos produtores.
Foi isso que permitiu que o Paraná ﬁzesse esse
admirável programa ambiental, que foi colocado em
todas as manchetes de jornais quando os técnicos da
FAO vieram para fazer a sua avaliação e deram um
laudo, dizendo o seguinte: “Este programa é modelo
para o mundo”. Vou repetir: “O Paraná Rural é modelo
para o mundo”. Foi a FAO que aﬁrmou isso.
Fico feliz de hoje estar no Senado Federal podendo discutir o código ambiental, carregando essa bagagem de quem, junto com os técnicos e ambientalistas
do Paraná, construiu o maior programa ambiental já
colocado em prática no Estado.
Este é um momento de fazer um apelo a todos
aqueles que ocupam cargos públicos, do Governador ao
mais humilde Vereador da menor cidade do meu Estado.
Nós todos temos responsabilidade com o meio ambiente, mas a nossa responsabilidade vai muito além dos
discursos, vai muito além das bravatas. A nossa responsabilidade é unirmos forças no sentido de termos aquele
mesmo ambiente: conhecimento técnico, tecnologia e a
consciência do produtor. Isso só vai ocorrer se houver
uma parceria verdadeira entre produtores, cooperativas,
Governos municipais e Governo Estadual.
O que estou pregando, Sr. Presidente, é que, ao analisarmos aqui o código ambiental, os Estados comecem
um verdadeiro mutirão de preservação ambiental, sim.
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Eu quero aqui pedir. Meu Estado tem 12% de
área preservada. Nós precisamos chegar, no mínimo,
a 20% – no mínimo, a 20%. Também condeno aqueles
que querem derrubar o último pau de uma propriedade. Condeno. Porque defendo a preservação para a
produção: preservar mais para produzir mais.
Sou técnico no assunto, não preciso que me ensine
o que fazer para colocar em prática; eu sei como colocar
em prática. Por isso, estou, junto com meus parceiros,
construindo em todo o interior do Paraná um projeto para
o futuro do Estado, coletando ideias, selecionando propostas. Entre elas, as mais interessantes são exatamente
como preservar o meio ambiente de nosso Estado, como
sair dos atuais 12% para 20%. Essa é uma tarefa de todos os governos. Eu faço muita fé que o Governo atual,
que governa o Paraná hoje, possa realmente implementar um bom programa ambiental para pegarmos a coisa
andando na frente, pegar a coisa andando e chegar logo
aos 20% de preservação, que é o que nós queremos –
mais preservação! E, aí, nós vamos ter, no futuro, mais
produção. Lá atrás, nós éramos combatidos quando falávamos que tínhamos de preservar para produzir mais.
Mas, depois, quem entendeu preservou, está produzindo
mais do que quem não preservou.
V. Exª é de um Estado que, lá atrás, no passado,
descuidou de uma área, de uma região que hoje sofre
com a estiagem. Faltou cuidado com o meio ambiente. No meu Estado, também já houve descuidos. Eu,
por exemplo, acho que nós deveríamos voltar a ter o
programa de preservação de fontes de água, que nós
implantamos no tempo em que fui Secretário. Uma bela
ideia que deu certo. Eu até sugiro que ela seja reimplantada agora no Paraná. Preservação das fontes era
uma das 82 práticas que executávamos quando eu era
Secretário. Preservar as fontes signiﬁca guardar este
bem precioso, que é a água, que vai servir para a irrigação, para o consumo do ser humano e dos animais
e para dar vida a uma propriedade rural, porque, sem
água, não há vida na propriedade rural, aliás, não há
vida no mundo. Nós precisamos desse bem precioso.
Mas, para isso, os Governos têm que implantar programas inteligentes. O programa de preservação de
fontes que implantamos deu muito certo, não podia ter
parado. Ele tem que ser retomado; uma hora vai ter
que ser retomado, senão vamos, aos poucos, perdendo
fontes de água que vão fazer muita falta; já fazem falta
em regiões onde a agricultura familiar, por exemplo, é
a atividade principal: no sudoeste do meu Estado.
Sabe, Senador Paim, lá há muito gaúcho, muita
gente da sua terra, também catarinenses, paranaenses, paulistas; enﬁm, há gente de todo o Brasil. E nós
sentimos que, nos últimos anos, aquela região tem
passado por estiagem, como o Estado do Rio Grande
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do Sul, porque o sudoeste do Paraná tem um clima que
sofre inﬂuência desse Estado e da Argentina. E ali já
se usam caminhões-pipa para fazer o abastecimento
nas granjas de suínos, de aves. É uma pena porque
isso aumenta demais o custo, e os animais não têm o
desempenho reprodutivo que poderiam ter com água
natural, com água correndo dentro da granja. É preciso
preservar as fontes.
Tenho um compromisso, sim, com os agricultores
do meu Estado; tenho um compromisso, sim, com os
agricultores do Brasil. E este compromisso me leva a
apresentar aqui a fala de quem conhece do assunto
porque é técnico no assunto e fala com conhecimento
de causa porque já realizou. Este é um momento de
união de forças. Não é um momento de discursos, de
se pegar metade de uma proposta e fazer um discurso
em cima dela como se a conhecesse toda. Não!
Nós estamos debatendo no Congresso o novo
código ambiental. O que nós queremos é que não se
diminua um centímetro das margens dos rios de preservação. Se são 30 metros, vai continuar sendo 30 metros.
Se são 100 metros, porque a largura do rio predispõe
a isso, tem que ser 100 metros. E quero dizer aqui que
estamos tendo muitas diﬁculdades em debater este assunto com alguns Parlamentares da bancada ruralista,
sim, que não aceitam a tese de que as margens dos
rios, as matas ciliares têm que ser preservadas. Mas
eu não cedo um milímetro na minha convicção. Se nós
não preservarmos pelo menos as margens dos rios,
se não preservarmos as fontes de água, nós vamos
ter problemas mais sérios ainda no futuro.
E a produção de alimentos, no futuro, depende
muito daquilo que se ﬁzer em relação ao meio ambiente
agora. Mudar o código ambiental sim, mas para garantir a preservação. Mudar o código ambiental sim, mas
para impedir que 54% das áreas das propriedades rurais, por exemplo, do sudoeste, sejam eliminadas por
uma lei que cria uma enorme desigualdade, porque
os agricultores familiares não estão sendo beneﬁciados com a atual lei. São eles os mais prejudicados. A
eles, nós temos que estender o nosso conhecimento,
buscar técnicos que nos ofereçam propostas claras,
buscar ideias que possam ser implantadas dentro de
um código ambiental. E que possa também levar a
responsabilidade a toda a sociedade, porque a preservação ambiental não pode ﬁcar apenas como responsabilidade dos produtores rurais; ela tem que ser
dividida com a sociedade e com o Poder Público. De
nada adianta um rio correndo com matas ciliares verdinhas de cada lado, sendo esse rio, todo ele, poluído, por ter passado por uma cidade onde não havia
esgoto. Ele passou dentro dessa cidade e foi poluído,
por falta das obras de saneamento que, muitas vezes,
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deveriam ter sido feitas, mas que não ﬁzeram parte
das prioridades dos Governos.
Quero dizer aqui, claramente, Senador Augusto
Botelho, antes de dar um aparte a V. Exª, que nós temos responsabilidade, sim, no Congresso Nacional,
mas essa responsabilidade é de cada brasileiro e cada
brasileira. O meio ambiente é importantíssimo. Sem
ele, não há como continuarmos sobrevivendo, não há
como termos agricultura produtiva se não tivermos o
mínimo cuidado com o solo, com a água e, principalmente, com a mata ciliar.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Augusto
Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Osmar Dias, agora, no ﬁnal do seu discurso, V. Exª
puxou um assunto que sempre me preocupa: são as
cidades, o pessoal da cidade, que faz a maior confusão com o pessoal da agricultura. Eles não entendem
que quem vive da terra ama a terra, quem vive da terra sabe trabalhar a terra. Pergunte se eles diminuem
pelo menos uma viagem de carro deles para não poluir
também com o combustível. Aí ﬁcam nessa paranóia
de substituir área de agricultura por área de ﬂoresta.
Fica difícil, principalmente no Estado de V. Exª, que é
um Estado que tem uma agricultura já muito avançada.
Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos
resolver esse problema? Eu acho que os Estados deveriam se levantar e começar a legislar de acordo com
as suas conveniências, com as suas necessidades. Os
Estados não devem ﬁcar amarrados como estão. No
meu Estado, já temos 70% de área de preservação; só
se pode usar, na mata, 80% e, no campo, 60%. Sobrará
6% para nós, mas que esses 6% sejam entregues e
que possamos trabalhar nele. Mas não pode ser dessa forma, porque, assim que aumentar a população,
vamos ter diﬁculdades. Vamos ﬁcar como o Paraná.
V. Exª está trazendo um assunto que realmente nos
faz pensar que temos que lutar aqui para proteger os
trabalhadores da agricultura, porque eles são os mais
sacriﬁcados com essa história do meio ambiente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador Augusto Botelho.
Vou encerrar, Sr. Presidente, para colaborar com
V. Exª e com os outros Senadores, dizendo muito claramente o seguinte: o debate que ocorre aqui no Congresso Nacional está aberto. Não concluímos nada.
Não temos ainda nem as propostas que serão deﬁnitivamente apresentadas ao Plenário da Câmara e do
Senado. Então, esta é a hora para aqueles que querem
oferecer as suas contribuições o fazerem. Vamos realmente punir os que depredam, mas vamos premiar
os que preservam o meio ambiente.
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Todos gostam de citar o exemplo da água de Nova
York, que vem lá da divisa com o Canadá. Mas ninguém
diz que aqueles produtores rurais que preservam a água
que vai para Nova York – e que pode ser tomada da torneira, sem precisar de ﬁltro porque é pura – estão recebendo para fazer a preservação daquelas fontes. Então,
é preciso uma política que premie os que efetivamente
estão preservando os recursos naturais em nosso País. É
preciso também que essa responsabilidade seja dividida
e que os bons exemplos do passado sejam usados.
No Paraná, temos bons exemplos de um tempo
em que a preservação ambiental era feita na prática,
um tempo em que a preservação ambiental era feita
por aqueles que conhecem o assunto e sabem o que
é importante fazer.
Nós queremos aqui propor a todos os paranaenses,
do mais importante ao mais humilde, seja estabelecida no
Paraná a possibilidade de 20% de preservação das nossas
ﬂorestas – se não tivermos essa área, vamos recuperá-la;
aliás, parece-me que hoje só temos 12% –, mas vamos
permitir que os produtores exerçam sua atividade preservando a mata ciliar, a sua fonte de água, os recursos
naturais, e tendo também o direito de produzir.
Era isso que tinha a dizer, agradecendo muito a
tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência agradece ao Senador Osmar Dias, que
ﬁcou dentro do limite, não usando o tempo inclusive do
outro orador que teve também a tolerância da Mesa.
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª também
pode ter certeza de que a Presidência será tolerante
com o tempo.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Senador Paulo Paim, quem é o próximo?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Depois falará o Senador Papaléo Paes. Se ele
não estiver presente, falará V. Exª para uma comunicação parlamentar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje
é o dia de Santo Ivo.
Ivo foi um padre francês, advogado, que àquela época, no século XIII, se não me falha a memória,
quando não existia quem defendesse aqueles que
eram perseguidos pelos reis, pelos tiranos da época,
quando conversava com alguém acusado ele dizia:
“Se eu me convencer da sua inocência, vou defendêlo”. E fez isso durante muito tempo. Daí por que ele foi
escolhido como patrono dos advogados.
E também, devido a isso, foi escolhido o dia 19 de
maio como o Dia Nacional do Defensor Público, porque hoje
o defensor público é oﬁcialmente o advogado dos pobres.
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O Estado moderno, a partir da Constituição de 1988, criou
a ﬁgura do defensor público, que é pago pelo Estado para
defender aqueles que não podem pagar advogado.
Infelizmente, decorridos – hoje estamos em 2009
– vinte e um anos da promulgação da Constituição de
1988, em muitos Estados a Defensoria Pública ainda
não está funcionando. Por isso, aquele comentário
de que só vai preso quem não pode pagar advogado
funciona realmente porque se o pobre não tem para
onde correr, se uma pessoa é ilegalmente presa e não
pode pagar um advogado para, sequer, requerer a sua
libertação, ela realmente ﬁca presa.
Coincidentemente, Sr. Presidente, também no
dia 19 de maio de 2000, foi instituída a Defensoria
Pública do meu Estado, Roraima, que é, juntamente
com Amapá e Tocantins os Estados mais novos da
Federação. Roraima, portanto, nove anos após ter-se
tornado Estado, já criou a sua Defensoria e hoje tem
37 defensores públicos.
Falando assim em números absolutos parece
pouco, mas o nosso Estado é o que tem a menor população. Embora a quantidade de defensores ainda seja
insuﬁciente para as demandas, eles vêm prestando
um serviço espetacular.
Senão, vamos ver aqui alguns dados de 2005
para cá. Vejam que o meu Estado, segundo o IBGE,
tem quatrocentos mil habitantes, em números redondos. Em 2005 – que nem tinha’ esse número – foram
atendidos 136 mil casos; em 2006, 149 mil; em 2007,
169 mil; e em 2008, 197 mil. Então, o trabalho que a
Defensoria Pública do meu Estado vem prestando é
realmente um exemplo para muitos Estados.
Recentemente, eu li, por exemplo, que o Estado
de São Paulo, que é o mais rico da Federação, não tem
defensores públicos concursados em número suﬁciente
para atender à população e recorre ao artifício, que é
legal, mas não é o melhor, de fazer convênio com a OAB
e outras instituições, para poder suprir a necessidade de
atendimento da demanda do advogado gratuito.
Eu, portanto, quero dizer que me orgulho muito,
como roraimense, como um amazônida. Um roraimense
que nasceu lá em Roraima. Por isso eu sempre digo
que não sou Senador por Roraima, eu sou Senador de
Roraima. Orgulho-me muito de ver, realmente, que a
nossa Defensoria é um modelo para muitos Estados.
Eu soube aqui, dito pela Senadora Ideli, que Santa Catarina não tem Defensoria.
Santa Catarina, que é um Estado rico, modelo
em muitas coisas para o Brasil, não ter Defensoria.
Vou até checar essa informação.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Mozarildo Cavalcanti?
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Logo em seguida, com muito prazer, Senador Antonio
Carlos Valadares.
E eu gostaria, portanto, de parabenizar todos os
defensores públicos do meu Estado, começando pelo
Chefe da Defensoria, que é o Dr. Oleno, inclusive que
me mandou um convite com uma programação muito
bonita, com uma palestra da defensora pública do Rio
de Janeiro, Dr. Elida Séguin, e, depois, do Defensor
Público do Estado do Piauí, Dr. Roberto Freitas Filho.
Quero dizer que, realmente, nós – não é, Senador Augusto –, como médicos, nos orgulhamos de ter atendido muitos pobres. Fico muito feliz quando vejo a vida
como uma coisa fundamental e, depois, a justiça. A
preservação delas tem que caminhar juntas, e caminhar juntas justamente buscando atender aqueles que
mais precisam, aqueles que não podem pagar.
Quero ouvir, então, agora, o Senador Antonio
Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Mozarildo Cavalcanti, não é a primeira
vez que V. Exª ocupa esta tribuna para enaltecer, para
exaltar, com justiça, a carreira dos defensores públicos,
uma carreira ediﬁcante, acima de tudo porque ela tem
por objetivo dar assistência jurídica em nome do Estado,
em nome do Poder Público, a quantos precisam.
Os que precisam da Defensoria Pública são os
mais pobres, são pessoas que não têm condições de
contratar um advogado para defender os seus direitos. Portanto, é com muita alegria que vejo V. Exª retornar com esse objetivo. No ano passado, nós dois
juntos ﬁzemos isso, e este ano Deus nos deu vida e
saúde para que juntos estejamos de novo exaltando
com muita justiça a classe dos defensores públicos.
Efetivamente essa instituição em muitos Estados não
foi totalmente organizada, devidamente estruturada.
A Constituição Federal previa a sua criação como um
princípio básico na defesa do cidadão e da cidadã do
Brasil. Como Governador, tive a felicidade de dar o
meu contributo para a instituição por meio do poder
constituinte estadual, criando a Defensoria Pública e
proporcionando todos os meios necessários ao funcionamento dela. Hoje, em Sergipe quem dirige essa
entidade, por uma coincidência muito feliz é o meu
suplente de Senador da República, que também é
advogado, dos mais brilhantes, Dr. Elder Batalha, um
grande lutador em defesa da instituição que ele preside, que ele comanda no Governo de Marcelo Déda.
Por isso eu quero enaltecer, mais uma vez, V. Exª, que
fala do dia consagrado ao Patrono dos Advogados, que
é São Ivo ou Santo Ivo, que efetivamente, devido ao
seu passado em defesa dos mais pobres, tornou-se o
guardião em defesa dos advogados. Por isso, a minha
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palavra é de reconhecimento ao seu trabalho em defesa dessa instituição tão nobre criada na Constituição
de 1988. Esperamos que ela se intensiﬁque cada vez
mais em todos os Estados brasileiros e também na
União, porque assim fazendo estaremos contribuindo
para a inclusão social de brasileiros e brasileiras que
ﬁcam à margem do atendimento judicial porque não
têm dinheiro, não têm recursos.
Nós vimos ontem na televisão, se não me engano
na Rede Globo, a situação deprimente da Justiça em
muitos Estados, principalmente no Piauí, onde milhares de processos estão jogados às traças. No entanto,
graças ao Conselho Nacional de Justiça essa irregularidade já está sendo sanada com a força efetiva do
Conselho Nacional de Justiça no intuito de dar apoio
substancial à Justiça do Estado do Piauí que, infelizmente, não funciona em igualdade de condições com
a Justiça Federal e com a Justiça de outros Estados
brasileiros, inclusive com a Justiça do Estado de V. Exª
que é um exemplo. Agradeço a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Agradeço, Senador Valadares, o brilhante aparte de
V. Exª e quero dizer-lhe que V. Exª abordou um ponto
que me chamou atenção e serve para complementar
esta homenagem que faço, hoje, aos defensores públicos do Brasil de um modo geral, mas, em especial do
meu Estado. Reﬁro-me à Defensoria Pública Federal.
Para aqueles que são pobres e são presos por terem
praticado um crime federal – e aí há uma nuança nessas deﬁnições – a assistência é muito precária. Por
exemplo, enquanto no meu Estado há 37 defensores
na Defensoria Pública Estadual, na Defensoria Pública Federal, até o ano passado, havia dois. Então, nos
Estados, de um modo geral, a ausência da Defensoria Pública Federal é uma coisa gritante. Isso é muito
ruim, porque, se, nas carreiras jurídicas, vamos dizer
assim, é muito importante termos um Ministério Público atuante, um ﬁscal da lei, que, portanto, vá atrás de
denunciar aqueles que cometem crimes; é importante
termos um Judiciário que funcione – e V. Exª citou o
exemplo do Piauí, que estava desassistido de mecanismo de apoio; e é especialmente muito importante que
tenhamos quem defenda os pobres, porque aqueles
que podem pagar já têm como se defender.
Então, é muito importante que União acorde,
para não ﬁcarem dizendo o que ouvimos a toda hora
na televisão, no rádio, no jornal: que só vai para a cadeia quem é pobre e não tem condições de pagar um
advogado.
Senador Augusto Botelho, com muito prazer,
ouço V. Exª.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Mozarildo, pedi um aparte para somar-me às
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homenagens que V. Exª está prestando aos Defensores Públicos do Brasil, especialmente aos do nosso
Estado, Roraima, do qual somos Senadores. V. Exª
puxou o assunto da Defensoria Pública Federal. A
falta de Defensores Públicos, que só surgiram com a
Constituição – e os federais só chegaram agora em
Roraima –, permitiu que muita injustiça fosse feita
nas homologações anteriores à Raposa Serra do Sol,
porque as pessoas não tinham como recorrer para cá.
Recorriam lá, o Juiz despachava, mandava para cá,
ﬁcavam sem defesa e sempre perdiam as causas em
relação às demarcações de terra das outras 32 áreas
já demarcadas em nosso Estado. Mas eu gostaria de
parabenizar nossa Defensoria, principalmente porque,
recentemente, li um trabalho que fazia uma comparação
entre as Defensorias do Brasil, e a nossa, para nosso
orgulho e do nosso Estado, ﬁgurava entre as que prestam melhor serviço à comunidade. Eu gostaria também
de lembrar a V. Exª o que todos sabemos: a reivindicação dos Defensores, que querem que seus salários
sejam equiparados a funções equivalentes nos outros
setores do Poder Judiciário. É uma reivindicação que
está andando nesta Casa. Tenho certeza de que ela
terá o apoio de todos nós Senadores quando chegar
aqui. Parabéns pelo discurso de V. Exª. Parabéns aos
nossos 37 Defensores. Roraima tem quase um Defensor para cada 10 mil habitantes. É uma proporção que
já nos deixa orgulhosos e mais tranquilos em relação
à justiça com os menos favorecidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Embora, até pelos números que li aqui, Senador
Augusto, ainda precisemos de mais Defensores. Mas,
realmente, estamos longe do ﬁm da ﬁla e mais próximos da cabeça da ﬁla – digamos – do atendimento às
pessoas mais pobres.
Senador Cícero Lucena, concedo a V. Exª o aparte, com muito prazer.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Mozarildo, eu me somo a V. Exª e aos demais que tiveram oportunidade de aparteá-lo com o sentimento
de quanto é importante esse trabalho desenvolvido
pelos defensores públicos, quer seja no âmbito municipal, estadual, ou, como bem disse V. Exª, até mesmo
no âmbito federal. Nós sabemos o quanto é distante,
hoje, principalmente para aqueles menos favorecidos
em termos ﬁnanceiros, o acesso à Justiça, quer seja
para reivindicar os seus direitos, quer seja, em alguns
casos, para se defender. É bem verdade que alguns
Estados não têm nem organizadas, nem instaladas
ainda as defensorias. E a maioria dos Estados que as
têm, as têm tratado, podemos dizer assim, quase que
como um sub-órgão. Alguns sem plano de cargo, de
carreira e de remuneração; outros, com injustiças sala-

MAIO 2009

Maio de 2009

riais gritantes, infraestruturas precárias. Então, é importante esse seu alerta, essa chamada de atenção aos
administradores, aos governantes, à sociedade como
um todo, de que devemos nos unir para fortalecer essa
infraestrutura e defendê-la, inclusive para que possa
prestar os serviços que os menos favorecidos precisam
– não só que desejam. E para nós termos justiça plena, temos que efetivamente oferecer oportunidade de
trabalho de qualidade aos defensores públicos. Então,
quero parabenizar V. Exª por trazer esse tema de tão
alta relevância a esta Casa. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Cícero Lucena, ﬁco muito honrado com o
aparte de V. Exª e realmente, Senador, um preceito
básico da democracia é que qualquer cidadão, quando
é acusado, ou é preso, ou é vítima de um processo,
tem direito à mais ampla defesa. Isso está colocado
na Constituição.
Agora, como ter ampla defesa se ele não tem
sequer o direito de ter quem o defenda, o advogado
que o defenda? Por isso que é preciso acabar com
essa desfaçatez de muitos que dizem que só vai para
a cadeia quem é pobre. A culpa disso não é da nossa
Constituição, não é do nosso sistema democrático,
não é do nosso sistema judiciário. A culpa é dos Executivos: tanto o estadual no que tange a defensorias
públicas estaduais; quanto do Governo Federal no que
tange às defensorias publicas federais, que são mais
precárias ainda do que as estaduais.
Quero, ao ﬁnalizar, Senador Presidente Paulo
Paim, agradecer a oportunidade de fazer esse registro aqui e novamente reiterar os meus cumprimentos e
meus parabéns ao Dr. Oleno, que é o chefe da Defensoria do meu Estado. E quero fazer aqui uma referência,
por justiça, ao ex-Defensor Alexander Ladislau, que
foi quem, à época, conseguiu que a lei que criasse a
defensoria fosse realmente promulgada no dia de São
Ivo, que é Patrono dos Advogados. Depois, foi transformado esse dia no Dia do Defensor Público, porque,
no meu entender, esse é o que caracteriza o advogado com todas as letras maiúsculas. É aquele que se
dedica a defender aqueles que não têm dinheiro, não
querendo desmerecer aqueles que defendem aqueles
que podem pagar. Mas, realmente, entre, por exemplo,
um médico de renome, que só atende às pessoas que
pagam muito caro e um médico que atende, lá no subúrbio, às pessoas pobres, pelo SUS, ganhando cinco
reais por consulta, dou muito mais valor àquele médico
que vai lá suar a camisa por aí, como dou mais valor
àquele que abraça a carreira de Defensor Público para
defender exclusivamente as pessoas pobres, porque
ele não pode sequer advogar no particular.
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Então, é muito mais importante que deixemos aqui registrado e que possamos dar esse destaque a esse dia.
Quero requerer, Sr. Presidente, a transcrição dos
documentos que aqui tenho, tanto da informação da
Defensoria Pública de Roraima, quanto o pronunciamento que ﬁz por escrito, mas não li, apenas ﬁz o registro. Quero que realmente conste, porque considero o
Defensor Público uma peça inestimável, indispensável
para que o sistema jurídico no Brasil funcione a contento, fazendo, sim, valer aquela imagem que tem na
Praça dos Três Poderes, que é conhecida por todos, de
uma justiça com olhos vendados, quer dizer, aquela que
não olha para quem é rico ou quem é pobre, faz justiça
igual para todos. E para ter justiça igual para todos, é
preciso ter, sim, quem defenda os pobres, aqueles que
efetivamente não podem pagar um advogado.
Portanto, meus parabéns aos defensores públicos do Estado de Roraima, com especial carinho, e a
todos os defensores públicos do Brasil.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a democracia se faz de diversas maneiras, sendo uma delas a possibilidade de todos os
cidadãos terem o direito de ter um julgamento justo, em
que tenham a chance de se defender contra acusações
que porventura venham a sofrer em juízo.
De tal maneira, creio que um dos principais avanços da democracia brasileira, a despeito de todas as críticas e maledicências que sofre, foi a consolidação das
Defensorias Públicas nas unidades da Federação.
Meu querido Estado de Roraima é prova viva de
como as ações levadas adiante pela Defensoria têm
papel fundamental para tornar plena a democracia.
O trabalho do Defensor Público-Geral, Oleno Inácio de Matos, tem sido motivo de orgulho para mim e
para meus conterrâneos.
Criada em 2000, por meio da Lei Complementar
Estadual nº 37, tem os seguintes objetivos:
– garantir o acesso à justiça à população carente;
– atender todos os casos de desrespeito aos direitos fundamentais ou coletivos dos
juridicamente necessitados;
– acompanhar todas as demandas judiciais, desde a petição inicial até o desfecho
do caso;
– assegurar o acompanhamento judicial
dos casos prestados à população carente;
– implantar serviços de divulgação dos
serviços prestados pelo órgão;
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– modernização e adequação das instalações da sede e das unidades descentralizadas;
– criação e apoio a programas de orientação e assistência jurídica para as famílias
de adolescentes infratores e para serviços de
defesa dos direitos da mulher.
Como resultado dessas diversas iniciativas, foram realizados, no ano passado, 197 mil atendimentos, sendo 161 mil na capital e 35 mil em 6 núcleos em
cidades do interior do Estado.
Mais impressionante ainda é a evolução na quantidade de atendimentos. Em 2005, foram 136 mil; em
2006, 149 mil; em 2007, 169 mil; e, em 2008, os já referidos 197 mil. Ou seja, a Defensoria tem mostrado que
o Estado pode e consegue devolver em bons serviços
os tributos que cobra dos cidadãos.
Em especial, merece destaque o trabalho levado
a cabo para que a Defensoria tenha uma infraestrutura
apropriada a ﬁm de que o cidadão roraimense possa
ser atendido de maneira adequada.
Entre as principais medidas tomadas nessa direção, podemos citar o aluguel de imóveis para instalação dos núcleos em três comarcas; a compra de
equipamentos de informática para todas as comarcas
interioranas; a aquisição de 5 veículos novos; o encaminhamento e aprovação de lei que ampliou o quadro
de pessoal da Defensoria Pública do Estado; e o pleno
funcionamento do Conselho Superior da Instituição,
que aprovou 18 resoluções ao longo de 2008.
Em suma, ao longo do último ano, a Defensoria
Pública se mostrou atuante, dedicando-se dia e noite
a ﬁm de cumprir a sua missão de levar a justiça para
todos aqueles que não têm condição ﬁnanceira de
contratar um advogado.
Comparando-se os dados de 2008 com os do ano
anterior, podemos perceber um avanço signiﬁcativo
na qualidade do serviço prestado e nas condições de
trabalho da Defensoria Pública roraimense.
Concluo cumprimentando, por meio da pessoa
do Defensor Público-Geral, Dr. Oleno Inácio de Matos,
todos os servidores públicos do quadro da Defensoria,
que têm cumprido de maneira exemplar o seu dever
funcional de servir ao público.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno)

486

18112

Quarta-feira 20

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 20

487

18113

488

18114

Quarta-feira 20

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será atendido pela forma regimental.
Srªs e Srs. Senadores, com referência à deliberação sobre os vetos presidenciais, a Presidência comunica que, na sessão conjunta do Congresso Nacional,
realizada no último 13 de maio, por meio da sistemática
da cédula única, foram apreciados 86 vetos apostos a
16 projetos de lei.
Estiveram presentes à votação 391 Senhores
Deputados e 51 Senhores Senadores, e a apuração
foi processada pelo Prodasen, tendo como resultado –
como já havia anunciado da tribuna do Congresso antes
dos escrutínio – a manutenção de todos os vetos.
Assim, o Congresso Nacional cumpriu a sua atribuição constitucional, concluiu o processo legislativo
referente a esses 16 projetos de lei.
Voto secreto em veto signiﬁca a manutenção total.
Mais de 1.100 votados em quinze dias, todos mantidos. Assim não dá.
Desculpem-me a liberdade de comentar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passo a palavra de imediato ao Senador Expedito
Júnior para uma comunicação parlamentar.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, acho que já chegou o momento de darmos
um basta nessa questão de voto secreto.
É impossível, e não vejo que a população brasileira veja isso com bons olhos numa Casa como a
nossa. Acho que temos de dar o exemplo.
Vejo aqui o Senador Mário Couto quase todos os
dias pedindo ao Presidente desta Casa, Senador José
Sarney, pedindo ao Colégio de Líderes, e vejo agora
V. Exª falando que “assim não dá”. V. Exª, antes de me
passar a palavra, ﬁnalizou dizendo que “verdadeiramente assim não dá”, que todos os vetos foram mantidos,
inclusive vetos que tivemos 100% de aprovação aqui,
no plenário desta Casa. Quer dizer, como é que os Senadores votam de uma maneira aqui, e, na outra Casa,
na questão da derrubada dos vetos, por exemplo, eles
votam diferentemente do compromisso assumido, no
qual votaram aqui as mudanças que propuseram ao
País sobre a questão dos aposentados brasileiros, e
em tantas outras questões que foram votadas?
Vejo o Senador Mário Couto quase todos os dias
pedindo o ﬁm do voto secreto. É um absurdo, Sr. Presidente! Não acredito que tenhamos ainda Senadores
nesta Casa que votam de uma maneira aqui e depois,
na derrubada do veto, que é pelo voto secreto, que é
escondido, eles votam diferente das suas convicções,
votam diferente do voto que deram aqui para as transformações do País.
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É uma pena que isso aconteça ainda no Senado
da República, é uma pena que isso aconteça ainda no
Senado brasileiro.
Sr. Presidente, antes de começar meu pronunciamento, eu gostaria de agradecer a presença e, ao
mesmo tempo, parabenizar todos os Vereadores do
Brasil que estão aqui, os nossos suplentes de Vereadores que estão esperando uma decisão desta Casa.
Eu acredito que hoje, mediante o acordo que se buscou
com as lideranças políticas, é possível que tenhamos,
nesta tarde, que colocar um ﬁm nessa novela e possamos votar essa PEC.
Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer ao Senador Flexa Ribeiro e ao Senador Mário Couto e a felicidade de ter o Deputado Wandenkolk, que representa
o Estado do Pará.
Foi feita, ontem, no meu Estado, uma audiência
pública da Subcomissão Especial para intermediar os
conﬂitos agrários no País. O Deputado Wandenkolk
Gonçalves e também o Deputado Giovanni Queiroz
estão deslocando-se de Rondônia, da nossa Capital,
de Porto Velho agora, porque passaram todo o dia de
ontem reunidos, Senador Flexa Ribeiro, numa audiência pública no Município de Buritis.
Ontem, à noite, eu falava com o Deputado Wandenkolk, e ele me narrava sua preocupação e dizia que
parecia estar vivendo o mesmo problema que o Estado
Pará, no interior deste Estado, o mesmo conﬂito agrário
que V. Exª está vivendo no seu Estado, Senador Flexa Ribeiro. Inclusive, ele me disse que parecia estar
chegando numa cidade do interior do Pará, porque os
problemas eram os mesmos.
Agora, veja o tamanho do absurdo, Senador
Paulo Paim: há 15 anos, temos uma reserva, e esta foi
invadida. Hoje, temos mais de seis mil famílias, mais
ou menos em torno de 10 a 12 mil pessoas, nessa
Reserva do Bom Futuro, onde estavam presentes ontem os Deputados Wandenkolk e Giovanni Queiroz,
juntamente com os Deputados Federais do meu Estado, numa ação proposta pelos Deputados Federais
Ernandes Amorim e Moreira Mendes.
Vejam o absurdo: a responsabilidade de essas
famílias estarem nessa reserva não é delas. A responsabilidade é do Governo Federal! A ﬁscalização
é do Ibama! A ﬁscalização era do Governo Federal!
Não ﬁzeram o dever de casa! Não ﬁzeram a ﬁscalização! E, hoje, querem, Senador Mário Couto, desalojar em torno de seis mil famílias da Reserva do Bom
Futuro. O Governador Ivo Cassol esteve aqui com o
Presidente Lula, em uma audiência juntamente com a
Ministra Dilma, e o Governador fez a proposta de uma
compensação ambiental: o Governador vai pegar uma
reserva estadual e vai fazer a compensação nessa re-

490

18116

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

serva federal. Agora, o Deputado Wandenkolk me ligou,
ontem à noite, preocupado. Ele me dizia: “Senador
Expedito, olha o absurdo que está acontecendo aqui:
estão construindo o complexo do rio Madeira!”, que é
a construção das usinas que eu entendo necessária.
Eu entendo que nós precisamos gerar energia para o
País, nós precisamos gerar energia para São Paulo,
nós precisamos resolver o problema do resto do País.
Mas nós também precisamos resolver nossos problemas, os do nosso Estado!
Meu Presidente, nós temos em torno de 25 milhões de brasileiros que moram na região amazônica
– e V. Exª é um dos representantes de nossa região,
também. É um dos representantes daquele povo que
precisa de políticas voltadas para o social, de políticas
voltadas para a sustentabilidade. E eu sei – eu acompanho os pronunciamentos, também, de V. Exª... Então, vejam bem, para resolver o problema da Usina de
Jirau... Aí, sim! Aí, podem invadir uma reserva ambiental; aí, podem invadir uma reserva estadual. Mas para
resolver o problema social do meu Estado, com mais
de 10 mil pessoas... Aí, não pode? Aí o tratamento é
diferenciado? Aí não é o tratamento isonômico?
Então, eu quero cumprimentar essa comissão
que esteve ontem lá.
Senador Mário Couto, hoje o Deputado Wandenkolk iria ﬁcar ainda em Porto Velho para aguardar a presença do Ministro Minc. Pela segunda vez,
o Ministro Minc está indo ao meu Estado. Ele foi, na
primeira vez, tirar fotograﬁa em cima de um caminhão
apreendido com madeira. Pegou um jatinho aqui com
mais de 30 seguranças da Polícia Federal, da Força
Nacional, e se dirigiu ao Município de Ariquemes e
ao Município de Cujubim. Lá, foi feita a apreensão de
um caminhão de madeira e foi feito o fechamento de
uma madeireira.
Eu não estou aqui defendendo quem trabalha na
clandestinidade, quem trabalha na ilegalidade, não.
Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui defendendo quem quer trabalhar na legalidade. Eu também defendo aqui os madeireiros de bem da região
amazônica, que, até ontem, Senador Flexa, eram os
mocinhos, eram considerados os mocinhos da Região
Norte e, hoje, são taxados de bandidos.
Eu quero pedir ao Ministro Minc, que está se deslocando – e me parece que a comissão iria se reunir
com ele ainda no aeroporto, lá em Porto Velho –, que
ele honre a sua palavra, que ele tenha palavra. Ele é
um Ministro de Estado e, quando ele fala, todo mundo
ouve, todo mundo acha que aquilo que ele está falando
é verdadeiro, Senador Flexa Ribeiro. Mas ele começa,
ele tem o costume de falar uma coisa aqui e, imediatamente, no dia seguinte, faz o contrário. É isso o que
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acontece com o Ministro Minc. Eu acho até que ele está
imbuído de bons propósitos, mas ele tem que honrar
a sua palavra. O Ministro Minc fez um compromisso
– e estavam presentes o Ministro Minc e o Ministro
Reinhold Stephanes, da Agricultura, na Comissão de
Meio Ambiente, em que ele fez um compromisso. Está
aí. Eu tenho as notas da Taquigraﬁa em que o Ministro diz claro: foi um absurdo, foi um erro no passado
quando se permitiu que essas famílias adentrassem
na reserva, mas será um erro maior se nós acharmos
que vamos tirar 15 mil pessoas, 10 mil pessoas – eu
sei que são seis mil famílias – dessa reserva.
Agora o Governador vem fazer uma proposta de
compensação: está aqui, esta área é para compensar a área invadida, a área hoje em que nós temos os
posseiros, a área hoje em que nós temos as pessoas
sustentando as suas famílias. E aí, de repente, o Ministro Minc não liga para nada, não consulta o Presidente da República, não aceita discutir. Eu não sei o
que vai acontecer. A nossa preocupação, assim como
já aconteceu no Estado do Pará, é que aconteça mais
derramamento de sangue no Estado de Rondônia. E
nós esperamos que o Ministro Minc, pelo menos, tenha bom senso.
Concedo o aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Expedito Júnior, o Estado de V. Exª, pelo que lhe foi
relatado pelo Deputado Wandenkolk Gonçalves, que
preside uma Subcomissão na Comissão de Agricultura exatamente para tratar desses conﬂitos agrários
e que está hoje no seu Estado, é parecido com o que
ocorre no Estado do Pará, mas espero que não seja
tão parecido, porque, no Estado do Pará, é uma questão de calamidade. Lá é uma terra de direitos violados
pela Governadora. V. Exª tem toda razão quando se
refere ao Ministro Minc. Tenho por ele todo o respeito,
mas, lamentavelmente, eu tenho impressão de que o
Ministro Minc não consegue sofrer pressões, porque
ele fala as palavras em reuniões, como já participei de
várias com ele, e, depois, ele age diferentemente daquilo que falou nas reuniões, inclusive reuniões feitas
com os ambientalistas, com os produtores rurais, no
Ministério da Agricultura. V. Exª tem toda razão. A lógica é: se o Governo do seu Estado disponibiliza terras
para fazer uma compensação numa área que já está
ocupada, em que há milhares de famílias se sustentando, é evidente que deve haver essa compensação.
No meu Estado, eu já discuti com o Ministro Minc, com
o Instituto de Floresta, porque nós temos dois grandes
problemas. Um é parecido com esse, ou melhor, igual
ao de Rondônia, que é o da Flona Jamanxim. Também se quer fazer uma nova demarcação para retirar
famílias que lá estão há décadas, Senador Expedito,
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que foram para lá há décadas. E depois de estarem
lá, foi criado pelo Governo, com uma canetada aqui
de Brasília, essa Flona para engessar a região da
Santarém-Cuiabá. E a outra, que eu reputo até mais
grave, até mais grave, é a Reserva do Apitereua, lá
em São Félix do Xingu. Essa reserva, o Incra fez um
assentamento e, depois dessa população assentada,
foi criada, em cima do assentamento, uma reserva indígena, ampliada a reserva indígena, o que criou, agora,
hoje, 142 índios, Senador Expedito Júnior, numa área
de 750 mil hectares. A área que está ocupada pelos
não índios é de 212 mil hectares. Os próprios índios
concordam com o acordo. Eles ﬁcam com a diferença,
com os 500 mil hectares, e deixam as famílias que lá
estão assentadas. Mas não há acordo pelo Governo.
Não há como fazer isso. Então, V. Exª tem toda razão.
Temos que defender aqueles brasileiros que, chamados pelo Governo, foram para lá ajudar a desenvolver
a nossa região. Parabéns a V. Exª.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Agradeço o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Expedito Júnior, cedi o aparte
inadequadamente porque V. Exª está em comunicação
inadiável. Fui avisado aqui.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Presidente Augusto, sei disso, mas, homem democrático como é V. Exª... Não, isso acontece toda hora
aqui na Casa. Temos quebrado interstício aqui em todo
momento. Um homem democrático como V. Exª, um
homem que representa tão bem a Amazônia, tenho
certeza de que V. Exª não iria criar nenhum obstáculo
para que eu pudesse ouvir aqui esses dois Senadores
e um grande Senador que defende também a região
amazônica como é o Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Vou ser breve, Sr. Presidente. Senador Expedito, primeiro, quero
cumprimentar V. Exª, como Senador da República,
por se interessar pelas causas do seu Estado, assim
como também parabenizar o Governador Cassol, Governador do seu Estado, pelo interesse que tem ele em
resolver os problemas sociais, porque são centenas,
milhares de famílias que podem, de um dia para outro,
ﬁcar desamparadas, ao léu e passando fome. Isso é
indubitável. Certamente passarão. Estou apresentando
hoje nesta Casa... Para V. Exª ter uma ideia de como
anda este Governo, eu acredito até na boa vontade
do Presidente Lula, mas o Presidente Lula deu azar
para escolher assessores, para escolher ministros. E
aqueles ministros que eram bons ele tirou do seu Governo, como está aqui do meu lado o ex-Ministro da
Educação, pessoa conhecida em todo o País pela sua
competência; e, por estar fazendo tudo certo, tiraram-
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no do Governo. O Minc foi à imprensa agora dizer que
é favorável ao uso da maconha, Senador. Pelo amor
de Deus! Um Ministro do Meio Ambiente dar essa declaração à Nação brasileira...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Mais do que isso: participar de uma passeata.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Olhe o exemplo
que ele está dando à juventude deste País. Se fosse
num país sério, ele estaria na cadeia pela declaração
que deu à Nação. Na cadeia. Esse Ministro é incompetente. Esse Ministro não devia ﬁcar no Governo
nem um minuto mais. Eu tenho até dó do Presidente
Lula. É a incompetência do Ministro que não resolve
o problema no seu Estado, em Estado nenhum para
onde viaja. Ele é exibicionista, gosta de se exibir. Ele
gosta da luz das câmeras de televisão. Ele devia ser
mais ator da Globo do que Ministro do Meio Ambiente.
É lamentável a situação em que se encontra o País
nesta área. Por que tiraram a tão competente Ministra
Marina Silva? Uma Ministra de alta competência, que
estava levando, na sua área, tudo certinho, resolvendo
os problemas deste País; eles a tiraram para colocar
um Ministro que vai à Nação dizer que é favorável ao
consumo da maconha. Estamos em maus lençóis, Senador. E a postura sua é digna, pois vem à tribuna da
Casa Legislativa mais importante deste País mostrar à
Nação o sofrimento do seu povo; mostrar à Nação as
suas providências; mostrar à Nação as providências
do Governador Cassol. Oxalá, tomara que aquele que
considera a maconha como uso normal possa resolver o problema de V. Exª e do seu Estado. Parabéns
pela sua postura.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Senador Mário Couto, é lamentável que uma pessoa que
deveria servir de exemplo para o País dê um exemplo
negativo, como é o caso do Ministro Minc. Mas, infelizmente, nós temos de conviver com esses problemas;
nós temos de conviver com alguns Ministros, como é
o caso do Ministro Minc. E o que nós gostaríamos é
que resolvêssemos os problemas da nossa região, que
resolvêssemos os problemas do nosso Estado.
O Ministro Minc está lá em Rondônia, e eu faço
um apelo a S. Exª para que ouça o Governador do Estado em exercício, o Vice-Governador João Cahulla,
para que ouça a população de Rondônia, para que
ouça a nossa Assembléia Legislativa, presidida pelo
competente Presidente Neodi Carlos, para que ouça
os nossos Parlamentares, para que ouça os nossos
Prefeitos, os nossos Vereadores; para que resolva os
problemas do nosso Estado, para que encontre uma
solução que não seja o derramamento de sangue no
Estado de Rondônia, mais uma vez; para que o bom
senso fale mais alto.
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Eu espero que o Ministro Minc, assim como fez
compromisso comigo (Senador Expedito Júnior) e
com vários outros Senadores desta Casa, na Comissão de Meio Ambiente, assuma este compromisso,
que é a permanência da população na Reserva do
Bom Futuro.
Eu não tenho dúvida. Quanto a essa proposta que
traz o Governador Ivo Cassol ao Presidente Lula – e
disse o Governador que o Presidente a viu com bons
olhos e acreditava numa solução rápida, numa solução
imediata –, que o Ministro Minc dê tempo para podermos dialogar, para que possamos pavimentar uma estrada, para que possamos construir um entendimento
que seja bom para todo mundo, que seja bom para a
Nação, que seja bom para o Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente – e que seja bom também
para a população do Estado de Rondônia. Não é justo
retirarem hoje em torno de seis mil famílias, como disse aqui o Senador Mário Couto. Vão levar para onde
essas famílias?
Então, eu faço um apelo ao Ministro Minc, que
hoje está visitando pela segunda vez o meu Estado.
Acho que hoje, diferentemente da primeira vez em que
ele foi – porque ele gosta de viajar com a mídia ao lado
dele –, parece-me que foi centrado no problema, que
é para tentar buscar e achar uma solução. E nós esperamos que, verdadeiramente, isso aconteça com a
população do Município de Buritis, do Distrito de Rio
Pardo e de toda aquela região da Flona do Bom Futuro, para que possamos não ter mais derramamento
de sangue pela vida, pela sobrevivência.
É possível que possamos construir esse acordo.
E é possível que possamos, Sr. Presidente, encontrar
uma maneira de desenvolver o Estado de Rondônia
com sustentabilidade, mas, para isso, precisamos ter
propostas do Ministro Minc, que está hoje em Porto Velho, Rondônia; que sejam propostas concretas.
Precisamos ter propostas sociais para a região amazônica, precisamos ter propostas para que possamos
levar o desenvolvimento. Eu quero o progresso no
meu Estado.
Daqui a pouco, Senador Botelho, vamos votar aqui
a Medida Provisória nº 452, que ﬂexibiliza um pouco
mais essa questão das licenças ambientais. É um absurdo, onde existe uma estrada, não se poder construir
ali o asfaltamento, não se pavimentar uma estrada,
como é a questão da ligação do Município de Porto
Velho ao Município de Manaus. É um absurdo! É uma
estrada que já existe há quantos anos?! Temos de dar
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um prazo mesmo para o Ibama, para que eles possam
ter um prazo para emitir os seus licenciamentos.
E é por isso que faço um apelo, também, aos Senadores: se tivermos possibilidade de votar aqui, hoje,
a Medida Provisória nº 452, que possamos votá-la com
a emenda oferecida pela Câmara dos Deputados, pela
própria Base do Governo, para que possamos ﬂexibilizar e, acima de tudo, dar celeridade aos projetos de
desenvolvimento na região amazônica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Obrigado, Senador Expedito Júnior.
Agora, com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares, por permuta com o Senador Cristovam
Buarque, que falará em seguida.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
antes de dar início ao discurso que vou proferir nesta tarde, sobre o aproveitamento do suco de laranja,
que é um dos grandes produtos do Estado de Sergipe,
gostaria de dar as boas-vindas a todos os vereadores
e suplentes de vereadores que hoje se encontram em
Brasília e aqui, participando desta sessão do Senado
Federal.
Sr. Presidente, quero ocupar-me hoje do problema da produção e consumo da laranja, um assunto
que reputo da maior importância para a economia do
meu Estado e, ao mesmo tempo, da maior importância
para a saúde pública do povo brasileiro.
Estas duas dimensões estão completamente
entrelaçadas: a laranja, na sua condição de uma fruta
excepcionalmente nutritiva e no seu papel medicinal
de alimento-medicamento (ou alimento funcional, como
dizem tecnicamente), é um produto natural que, se for
incorporado à dieta cotidiana, produzirá, como resultado, um impacto muito positivo na esfera da saúde
pública, especialmente em relação a idosos, crianças
e jovens.
Em jovens, por exemplo, a introdução de duas
a três laranjas na alimentação diária teria um efeito
especialmente crucial, se considerarmos o aporte de
cálcio, cálcio de alta digestibilidade, através da adoção deste novo hábito, do consumo regular da laranja
no cotidiano. Além de muito rica em cálcio, além de
ser notoriamente conhecida pelo seu teor em vitamina C (três laranjas, por exemplo, cobrem com folga as
necessidades diárias de qualquer pessoa), a laranja
é riquíssima em uma ﬁbra dietética, a pectina, que é
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particularmente importante para o funcionamento intestinal e que contribui para a redução do colesterol,
além de ser fator de redução do risco de câncer digestivo de uma maneira geral.
Muitos pensam aqui, pela defesa que faço da
saúde, que sou formado em Medicina. Inclusive, fui o
Relator e também autor de uma proposta que terminou na aprovação da PEC nº 29, que concede ﬁnanciamento público ao setor saúde. Mas, na realidade,
sou advogado e sou formado em Química, pelo Estado de Sergipe.
Centenas de estudos cientíﬁcos demonstram esse
poder medicinal da nossa laranja, seja ela a pêra, a
baía ou a seleta.
A laranja e os cítricos em geral – como tem sido
demonstrado cientiﬁcamente – são protetores do sistema imune, das nossas defesas orgânicas, e, em
épocas como a que está se iniciando (inverno), assumem um papel estratégico diante da onda sazonal de
gripe e resfriado que atinge centenas de milhares de
pessoas nessa época mais fria.
O que proponho é que se promova, em escala
de governo federal, de ministério, uma campanha maciça, pela mídia e através dos professores de todos
os graus na área da Educação, em favor do consumo
popular da laranja, em favor de um novo patamar do
consumo da laranja, portanto em defesa da adoção
do hábito de consumir de duas a três laranjas por dia,
seja in natura, seja em forma de suco integral. Aqui o
governo pode perfeitamente intervir suscitando a demanda ampliada.
Esta recomendação médica e econômica, se fosse desenvolvida em escala de massa, teria o poder de
reduzir o impacto negativo das quedas de temperatura
do inverno sobre sistemas orgânicos indefesos e carentes da vitamina C; teria um impacto inegavelmente
positivo sobre a saúde pública. Qualquer epidemiologista, analisando o quadro nosológico (o perﬁl das
doenças, as respiratórias, por exemplo) antes e depois
da incorporação da laranja na mesa, principalmente da
população mais carente, poderia constatar esse efeito
da laranja sobre a saúde das pessoas.
Temos que assumir uma política desse tipo, de
grandes proporções, no sentido da incorporação da laranja, de forma permanente, na dieta da população.
E, em especial, no caso de Sergipe, temos que
chamar a atenção para as condições favoráveis ali
reinantes para a produção de laranja. A laranja consta da pauta de exportações agrícolas do meu estado
como o produto que mais se exporta. Ela representa
mais de 50% das exportações do estado, gerando 40
mil empregos e abarcando uma área colhida de 53 mil
hectares – para um estado pequeno como Sergipe, é

Quarta-feira 20

493

18119

uma área razoável, uma área muito grande. A produção da laranja, em Sergipe, chega a 772 mil toneladas
com uma boa produtividade (de quase 15 toneladas
por hectare).
É famosa a nossa “laranja de boquim” – Boquim é
um município central da produção de laranja em nosso
Estado –, e é conhecido o potencial do sul do estado de Sergipe, dos municípios de Riachão, Boquim,
Lagarto, Salgado, Cristinápolis, Pedrinhas, Itaporanga d’Ajuda, Arauá, Estância, Itabaianinha, Tomar do
Geru, Umbaúba, Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy na
produção de laranja.
Em Sergipe, comparado com a região Sudeste,
temos uma série de vantagens, inclusive geoclimáticas, que permitiriam uma alavancagem do setor com
custos bem mais baixos.
Vejam que temos laranjais – nas condições naturais e climáticas do meu estado – com menor ocorrência
de doenças, o que implica menor custo com controles
ﬁtossanitários. Lembrem que temos um período de
oferta mais extenso devido à ocorrência de duas a três
safras por ano. Tudo isso nos favorece se desatarmos
aquele nó. E a hora é essa se considerarmos que o
preço do suco de laranja anda em baixa no mercado
internacional; já esteve em torno de US$2,5 mil e hoje
está abaixo de US$1 mil, com algumas ﬂutuações.
Temos que promover o consumo interno e, com essa
política, promover a saúde pública, a prevenção das
doenças. Temos que incorporar a laranja maciçamente
na merenda escolar.
Abro um parêntese para anunciar que alguns
municípios de Sergipe, ao todo catorze, do sertão e
do litoral, abrangendo o município de Santa Luzia do
Itanhy como centro dessa preocupação, reuniram-se
com a Conab há quinze dias em Santa Luzia do Itanhy, com a presença do Deputado Federal Jackson
Barreto Valadares Filho e com a minha presença. Lá
nós participamos desse ato com muita alegria, porque
catorze municípios de Sergipe vão adotar o suco de
laranja nas escolas, com o apoio do governo federal,
que está transferindo recursos para as prefeituras administrarem essa atividade que não é só social, mas
tem também fundamento econômico, porque vai gerar
emprego e renda, vai ajudar os pequenos produtores
de laranja do nosso estado de Sergipe.
Parabéns, portanto, aos prefeitos municipais de
Sergipe, que se reuniram lá em Santa Luzia do Itanhy
com o nosso prefeito do Amor Divino – o próprio nome
já diz que é um homem preocupado com as crianças
do seu município, com as crianças da região centrosul do nosso estado de Sergipe.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O que está nos faltando, Sr. Presidente – já
estou encerrando –, é precisamente um forte apoio de
todos os governos para desatarmos o principal nó do
problema da produção de laranja, para deslancharmos
de vez a produção da laranja não só em nosso estado, mas em todos os estados que têm essa atividade
como fundamento de sua economia. E esse problema
se chama preço de mercado, esse problema se chama
escoamento da produção.
Se tivermos uma campanha maciça em uma
ponta da cadeia e contarmos com o apoio do Estado
na outra, lá na ponta do produtor, lá junto aos trabalhadores da laranja, teremos a chave para romper com
as diﬁculdades de um setor cujo potencial já ganhou
força na pauta de exportação, por exemplo, mas que
vive, atualmente, diﬁculdades. Seria crucial um encontro
do setor com representantes do governo federal, com
o ministério da Agricultura por exemplo, para tomarmos medidas de emergência para o debate urgente
dessa questão.
Não podemos permitir que essas diﬁculdades levem os produtores a migrarem para outros itens, outras
lavouras, outros setores menos atraentes. Precisamos,
isto sim, reverter o problema do subconsumo da laranja pela população, um problema que tem repercutido
não apenas nos altos índices de doenças respiratórias e outras (vinculadas à falta da vitamina C), mas
também tem tido repercussão no aumento dos gastos
em saúde pública, em hospitais, em internações, em
medicamentos, custos que se abatem – principalmente no inverno – sobre uma população que já padece
de tantos males.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Augusto Botelho deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
V. Exª diz que não é médico, mas, como ex-Governador, tem que fazer Clínica Geral.
Com a palavra o Senador Paulo Paim para uma
comunicação inadiável e, em seguida, o Senador Jarbas Vasconcelos como inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senadores e Senadoras, ﬁz, nos últimos
cinco dias, um roteiro pelo meu querido Rio Grande.
Com essa energia negativa que paira aqui no Senado,
como é bom a gente andar lá pelo solo gaúcho e ver o
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carinho do povo do Rio Grande com o nosso trabalho,
o carinho da própria imprensa. Isso demonstra que
estamos no caminho certo.
Sr. Presidente, eu ﬁquei no Rio Grande nos dias
14, 15, 16, 17 e 18 de maio. Cumpri uma extensa agenda, porque praticamente atravessei o Estado.
Na quinta-feira, estive com os trabalhadores portuários de Rio Grande, quando ﬁzemos um grande
debate sobre a reﬁnaria Ipiranga, hoje chamada de
reﬁnaria Rio Grande. Participei aqui, na Comissão de
Direitos Humanos, de um amplo acordo envolvendo a
Petrobras, a Braskem e a Ultra, e, quando houve esse
entendimento nesse consórcio para comprar a Ipiranga, houve o compromisso de que não haveria demissões. A despeito disso, Sr. Presidente, as demissões
começaram a acontecer. Eu, que participei ativamente
daquele momento, naturalmente ﬁz a cobrança devida
e adequada, exigindo que suspendam as demissões
e readmitam os trabalhadores que injustamente foram
demitidos.
Sr. Presidente, saindo de Rio Grande, onde tivemos essa audiência pública na Câmara de Vereadores
– quero aqui cumprimentar a Câmara de Vereadores de
Rio Grande, onde estiveram todas as forças vivas do
município –, nós nos deslocamos. Depois de dialogar
com cerca de 400 pessoas, desloquei-me para Porto Alegre, Sr. Presidente. Fui participar de um debate
em Porto Alegre sobre o ﬁm do fator previdenciário e
também pelo reajuste dos aposentados.
Acabei indo, no outro dia, para Gramado, onde ﬁz
palestra junto com a Deputada Maria do Rosário, no
X Congresso Estadual das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Rio Grande – estava lá também o Deputado Perondi. Foi um grande debate em um grande
evento lá em Gramado.
Em todos os eventos, Sr. Presidente, a questão
do fator previdenciário e da PEC nº 50, que acaba com
o voto secreto, foram referências, foram sujeitos de todos os momentos mais fortes desses eventos. Por isso
é que eu, mais uma vez, insisto muito para que a Câmara derrube o fator previdenciário, da mesma forma
que, quando aqui o apresentei, o Senado o derrubou.
E vamos aprovar também o ﬁm do voto secreto.
Depois de Gramado, fui para Canela, onde ﬁz
a palestra na 10ª edição da Semana do Bebê, junto
também com a Deputada Maria do Rosário e o Deputado Perondi. Falei, sobretudo, sobre direitos sociais,
trabalhistas, Previdência, mas o que pegou também foi
o ﬁm do fator previdenciário e do voto secreto.
Em seguida, estive com o vice-prefeito de São
Francisco de Paula, conversando sobre as demandas.
Assunto: fator previdenciário.
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À noite, rumamos para Bento Gonçalves, onde
ﬁz a palestra de encerramento do VII Seminário Sul
Brasileiro de Previdência Pública, com cerca de 600
participantes. A mesma coisa: o que pegou foram os
aposentados, o ﬁm do Fator e a PEC nº 50.
Sr. Presidente, no outro dia me desloquei para
São Jerônimo, onde ﬁz a palestra do II Seminário das
Delegacias Regionais da Região do Carvão, no Sindicato dos Eletricitários.
O assunto acabou sendo o mesmo. Falei de tudo
um pouco. Falei da vida do Congresso Nacional, falei
da reforma política, falei da Previdência, falei, com certeza absoluta, da importância de termos uma proposta
de redução de jornada sem redução de salário como
forma de combater a crise. Mas o que pegou, de novo,
foi o ﬁm do fator previdenciário.
À noite, Sr. Presidente, estive em Santa Rita, com
os prefeitos e líderes da região, discutindo a nova estrada e também o ﬁm do Fator.
Por ﬁm, Sr. Presidente, na segunda-feira, ﬁz palestra em Porto Alegre junto com Eliezer Pacheco,
Secretário Executivo que trata dessa área no MEC,
no seminário “100 anos do Ensino Técnico no Brasil”.
O evento, Sr. Presidente, teve como eixo o Fundep,
que apresentei aqui nesta Casa; o projeto está pronto
para ser votado no plenário e, se aprovado, vai gerar
cerca de R$9 bilhões para o ensino técnico no Brasil. A promoção desse seminário foi do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Porto Alegre, do Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul
(Sintec) e também da Escola Técnica Mesquita de
Porto Alegre e de um projeto chamado “Cantando as
Diferenças”, que já aprovei aqui no Senado e agora
está na Câmara.
Sr. Presidente, concluí esse meu roteiro fazendo
palestra no 3º Encontro das Entidades Sindicais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realizado
na cidade de Nova Petrópolis, com mais de 800 sindicalistas da área têxtil, couro, vestuário e calçados. Ali,
Sr. Presidente, discutiu-se algo que é comum propor
em época de crise: a ﬂexibilização de direitos. Eu assegurei a eles que, no Congresso, não passa nenhuma
proposta que vá tocar em direitos dos trabalhadores.
Disse também que vamos continuar peleando para
aprovar a PEC nº 50, acabar com o voto secreto, derrubar o fator previdenciário e garantir o reajuste dos
aposentados e pensionistas. Inclusive, conforme foi
assumido comigo no plenário do Congresso, no dia 26,
vamos apreciar o veto que vai garantir os 16,67%, de
acordo com emenda que apresentei e aprovamos aqui
no Congresso – pode ser apreciado no dia 26. Claro
que haverá um deslocamento de aposentados e sindicalistas para Brasília, a ﬁm de que se faça esse bom
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debate. Espero que o voto lá, embora secreto, possa
ser anunciado por parte dos parlamentares para que
não ﬁque qualquer dúvida sobre quem quer ou não
derrubar o veto que retirou do aposentado o direito
de receber 16,67%.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância
de V. Exª e pedindo que considere na íntegra o meu
pronunciamento.
Mais uma vez, agradeço ao povo do Rio Grande
do Sul, que tem muito claro como cada parlamentar
do meu Estado está trabalhando, qual é o dever e a
responsabilidade de cada um. Diria que lavei a alma,
lavei o coração, andando pelo meu Rio Grande, tomando chimarrão e fazendo milhares de quilômetros
conversando com todo o nosso povo.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
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, todas as vezes que vou ao Rio Grande do
Sul recebo inúmeras demonstrações de carinho e de
apreço pelo trabalho que venho desenvolvendo no Senado da República e isso nos deixa muito orgulhosos e
comprometidos cada vez mais com o nosso povo.
Nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de maio, cumprimos
um extensa agenda pelo estado. Fomos praticamente de uma ponta a outra... Da capital a região Sul, ou
metade Sul como é conhecida.
Na quinta-feira estivemos na cidade portuária
de Rio Grande participando de uma audiência pública sobre a Reﬁnaria de Petróleo Rio Grande (antiga
Ipiranga). Foi um evento que contou com mais de 300
pessoas.
Após falarmos sobre empregos, novos investimentos, direitos trabalhistas, as pessoas que ali estavam,
abriram um pequeno debate sobre o ﬁm do fator previdenciário e sobre a votação dos vetos presidenciais
marcada para o dia 26.
Fiquei muito impressionado com o grau de informação daquela platéia. Eles sabem o que representa
o fator para os aposentados e trabalhadores brasileiros, e, também entendem, que o Congresso deve
derrubar o veto que está impedindo o aumento para
os aposentados.
Já na sexta-feira realizamos uma palestra na cidade de Gramado, na região serrana, no ‘10º Congresso
Estadual das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
do Rio Grande do Sul’. Falamos sobre Previdência
Social e Legislação Trabalhista.
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Da mesma forma, no ﬁnal deste evento, fomos
surpreendidos com uma série de perguntas sobre o
ﬁm do fator previdenciário, sobre a votação dos vetos
presidenciais, e sobre a PEC 50, de nossa autoria, que
acaba com o voto secreto no Congresso Nacional.
Na vizinha cidade de Canela tivemos a honra de
fazer uma palestra na ‘10ª Edição da Semana do Bebê’.
Discorremos sobre o nosso mandato e sobre a função
do Parlamento. Voltamos a ser indagados sobre o ﬁm
do fator previdenciário.
Em seguida falamos com o vice-prefeito de São
Francisco de Paula, sobre as demandas da cidade e
da região.
A noite rumamos para Bento Gonçalves, também
na serra gaúcha, para falar sobre Previdência Social,
no ‘7º Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública’.
Foi um grande evento. Segundo a organização mais
de 400 pessoas estavam no local.
Mais uma vez terminamos falando sobre a PEC
50, sobre o ﬁm do fator previdenciário e sobre a votação
dos vetos presidenciais. Notem que, nestes encontros
e palestras que ﬁzemos, a população se mostra bem
informada sobre o que se passa aqui no Congresso.
Portanto, creio que a responsabilidade que nós
parlamentares temos para com o país e com a nossa
gente, é muito grande. Engana-se quem acha que o
povo não está de olho nos seus escolhidos.
Sr. Presidente, a nossa agenda não parou por
aí. No sábado estivemos em São Jerônimo, participando do ‘2º Seminário das Delegacias Regionais da
Região Carbonífera’ do Sindicato dos Eletricitários do
RS (Senergisul).
Pela parte da tarde já estávamos em Charqueadas palestrando sobre o ﬁm do fator previdenciário,
reajuste dos aposentados e recuperação da defasagem dos aposentados e pensionistas.
Estivemos também conversando com os prefeitos
de Santa Rita, Portão e Capela de Santana, sobre uma
nova estrada para a região que desafogue a BR 116.
E por ﬁm, ontem, participamos de mais dois eventos. O primeiro foi o Seminário ‘100 Anos do Ensino
Técnico no Brasil’. O evento, onde ﬁzemos uma palestra
sobre o Fundep (Fundo Nacional de Desenvolvimento
do Ensino Técnico e Proﬁssionalizante),foi promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de
Porto Alegre, pelo Sindicato dos Técnicos Industriais
do Rio Grande do Sul (Sintec), e pela Escola Técnica
Mesquita de Porto Alegre.
O segundo evento foi o ‘3º Encontro das Entidades
Sindicais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul’, realizado na cidade de Nova Petrópolis. Mais de
800 sindicalistas das categorias têxtil, couro, vestuário
e calçados estavam presentes.
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Importante ressaltar que esses dois eventos também culminaram com a questão do ﬁm do fator previdenciário, com a votação dos vetos presidenciais
marcada para o dia 26, e com a PEC 50 que trata do
ﬁm das votações secretas aqui no Congresso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Senador Cristovam Buarque, V. Exª está em condições de falar? É a sua vez.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, após o Senador Cristovam Buarque...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Falará V. Exª como Líder da Minoria. V. Exª está inscrito aqui.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs Senadores, Srªs Senadoras, senhores visitantes que eu vejo em grande número aqui,
visitantes que representam os políticos mais ligados
ao povo, que são os vereadores.
Sr. Presidente, ontem o jornal O Globo, em uma
matéria assinada pelo jornalista Demétrio Weber, trouxe
uma matéria que, por incrível que pareça, passou despercebida. Imaginem se saísse uma matéria dizendo
que o Brasil, de tão ruim no futebol, teria levado a Fifa
a criar uma outra Copa para o Brasil disputar, porque o
Brasil não teria condições de disputar na primeira Copa.
Imaginem isso! Pois foi o que aconteceu ontem com a
educação brasileira no mundo. Se tivesse acontecido
isso com o futebol, não tenho dúvida de que o técnico
seria demitido na hora, que os jogadores seriam execrados nas ruas e que, imediatamente, o Presidente
da República convocaria uma reunião de urgência para
discutir a segurança nacional e decidir como recuperar
a vergonha causada pelo futebol brasileiro.
Mas isso não aconteceu com o futebol, isso aconteceu com a educação. E, sendo com a educação, não
houve demissão de técnico, não houve convocação de
reunião, não houve execração de ninguém!
Essa matéria, de um jornalista tão respeitado
como Demétrio Weber, ﬁca como algo natural. A manchete dessa matéria diz: “Brasil na série B da educação”. É da educação, não faz mal. Se fosse do futebol,
aí sim, haveria uma conturbação nacional.
Ele diz, nessa matéria, que o baixo desempenho
do Brasil obrigou a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, a chamada OCDE, a reformular a prova que é aplicada aos alunos do mundo
inteiro para saber que nota dar à educação do seu país.
Ele diz: “O teste, que no Brasil será aplicado na próxima
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semana, terá questões mais fáceis”. Imaginem se, no
futebol, o Brasil tivesse que jogar com dois goleiros, e
os outros times, com um goleiro só, Senador Efraim.
Ninguém iria aceitar, mas se aceitam questões mais
fáceis para o Brasil.
O objetivo é traduzir melhor o desempenho de quem vai mal no teste, separando
estudantes que praticamente não sabem nada
dos que demonstram um mínimo de conhecimento.
Em 2000, o Brasil amargou o último lugar em
leitura, entre 32 nações.
Quando colocaram outras nações, o Brasil caiu
para a 39ª posição entre 43, atrás da Indonésia, da
Romênia, do México, do Uruguai e do Chile.
E o executor do teste diz: não é que o teste vai
ser mais fácil apenas. O que queremos é descrever melhor o desempenho dos alunos com menos habilidade.
Ou seja, nós somos um País de menos habilidades e
ninguém se mexe, ninguém se mobiliza.
Nós precisamos lembrar, inclusive, que, nesses
exames, não entram os que estão fora da escola, não
entram as sessenta crianças que, por minuto, abandonam a escola no Brasil. Apenas as que estão dentro.
Mesmo entre essas, nós estamos tão mal que foi preciso fazer um teste especial, Senadora Rosalba, para
que os alunos do Brasil possam, pelo menos, não ﬁcar
de fora da lista.
E, apesar disso, uma CPI que estava convocada há quase dois anos, para analisarmos o chamado
apagão intelectual brasileiro, para descobrir por que
nós estamos nessa posição, quais as consequências
dessa posição e o que fazer para sair dessa posição,
foi eliminada na sexta-feira, porque o Governo conseguiu dez assinaturas para suspendê-la. E eu cheguei
a pensar, Senador Efraim, que podia ser uma represália porque eu retirei a minha assinatura da CPI da
Petrobras, como expliquei aqui as razões. Mas não foi,
porque eu retirei às 6 horas e eles entregaram os dez
pedidos quase à meia-noite. Por que este Governo
tem medo de uma CPI do apagão intelectual, que não
é dirigida exatamente ao Governo, mas a todos nós,
brasileiros, que somos responsáveis ao longo de cinco
séculos? Por que este Governo não se preocupa em
fazer essa avaliação para corrigir daqui para frente?
Não ele, porque só tem dezoito meses de Governo, mas
os próximos Governos, até porque não haverá solução
para isso em um Governo apenas. Por quê?
É aí que dá para se imaginar por que se tem medo
da CPI da Petrobrás, por que se tem medo dessa CPI,
que não é dirigida ao próprio Governo, que não é dirigida a este momento da história, que visa analisar todo
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o conjunto das forças sociais brasileiras, que visa analisar toda a história brasileira. Mesmo assim o Governo
manda dez pedidos de retirada de assinaturas – que
não conseguiram para a Petrobrás dez, só duas – e
mata o momento em que a gente ia poder fazer uma
reﬂexão no Senado sobre as causas, as conseqüências e as soluções, para a vergonha nacional.
Alguns dizem: não precisava de CPI. Mas eu
queria ver as pessoas dizendo pela televisão aos pais:
se os seus ﬁlhos não estudarem não terão futuro. Não
há mais futuro para quem não estudar. Eu queria ver
isso sendo dito todos os dias por uma CPI, até chegar
na cabeça de todas as pessoas deste País, para que
as pessoas se revoltem contra o Governo que não dá
educação.
Porque nós estamos nos revoltando contra reformas na poupança, nós nos revoltamos contra buracos nas ruas, nós nos revoltamos contra o preço das
mercadorias, e nós não nos revoltamos contra aquilo
que mais importante há hoje para decidir o futuro do
País e o futuro de cada criança, que é uma educação
de qualidade. Eu queria ver uma CPI para poder colocar na televisão essa tragédia. Imagino que o título
do relatório ﬁnal seria: uma nação em perigo. Não é
um governo culpado. Não, nada disso. É uma nação
em perigo.
Estamos em perigo grande de perder o futuro do
Brasil, de o País ﬁcar sem futuro, porque daqui para
frente o recurso fundamental de qualquer país é a inteligência do seu povo. Não é a terra, como foi no começo da colonização. Não é a mão-de-obra, como foi nos
anos 50. O futuro está na inteligência, na capacidade
de invenção, de criação. Não temos futuro porque hoje,
Senador Praia, tudo o que a gente importa, o conteúdo de inteligência, mesmo naquilo que é fabricado no
Brasil, vem de fora. Esse microfone aqui na frente está
cheio de produtos importados lá dentro, de chips que
não fabricamos. Precisamos de cinco mil caminhões
de laranja para comprar um chip. Precisamos, se não
me engano, de 40 toneladas de ferro para comprar um
chip, mas comemoramos a exportação do ferro, da
soja, da laranja e não lembramos que esse dinheiro
está indo embora todinho para comprar equipamento
médicos, que não são feitos no Brasil, para comprar os
chips, para comprar as peças dos computadores que,
mesmo montados aqui, recebem peças de fora.
Este País está em perigo e é preciso uma CPI
para analisar o risco que este País vive. Além do risco do País, é o risco de cada pessoa, porque sem a
educação o País ﬁca atrasado, sem educação o País
ﬁca dividido socialmente.
É pena que a CPI tenha sido cancelada por determinação do Governo Federal. É uma pena. Uma
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pena e uma vergonha muito grande. Mas quero dizer
que, junto com o grupo de pessoas, nós vamos, sim,
levar adiante este processo. Não vai ser uma CPI passando pela televisão. Não vai ser audiência trazendo
pessoas para que aqui nos falem. Mas hoje a gente já
sabe – e todos neste País – o que está acontecendo.
Já há informações suﬁcientes. Elas serão juntadas e
se transformarão em um relatório ﬁnal. Não vai se chamar CPI, mas pelo menos vai ﬁcar aqui algum documento de que este Senado, neste ano de 2009, disse
ao País: o Brasil está correndo um sério risco, e esse
risco vem do abandono da educação. Abandono esse
que quer ser acobertado proibindo uma CPI que nem
objetivava o Governo, objetivava todo o sistema, toda
a história nacional. Mas, mesmo assim, o Governo quis
encobrir a verdade de que o Brasil está em risco. E o
nome disso é traição. Estão traindo o Brasil, o Brasil
está sendo traído. Em qualquer outro país – e a gente sabe que até aqui mesmo – traição é o mais grave
dos crimes, punido até com a pena de morte. O Brasil
está sendo traído pelo abandono que estamos dando
à construção do grande recurso que este País poderia
ter e não tem, porque se dedica a incinerar os cérebros
das nossas crianças, ao expulsá-los da escola.
Nós vamos fazer este documento, Senador Tuma.
Nós vamos cumprir o papel da gente, com ou sem
CPI.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Senador, V. Exª me permite um segundinho para eu me
dirigir a V. Exª? Ontem, eu ouvi atentamente V. Exª falar
em uma investigação ou uma CPI clandestina. Eu proporia uma comissão externa para fazer o levantamento
que V. Exª quer, porque não tem nada de clandestinidade, porque tem objetividade e deseja reestruturar a
educação para melhorar o País por inteiro.
Provavelmente, uma comissão externa, presidida
por V. Exª, tem toda a legalidade. Não há necessidade de clandestinidade. Clandestinidade é o que estão
fazendo, acabando com o ensino.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Muito obrigado, Presidente. O sentido da clandestinidade é
dizer que vão impedir que a televisão transmita. É apenas isso. Mas vai ser pública, transparente. É isso.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com a palavra, pela Liderança da Minoria, o Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, eu queria pedir, evidentemente,
a V. Exª um pouco de tolerância com nosso pronunciamento, já que tenho que fazer alguns esclarecimentos
a esta Casa, no que diz respeito à matéria publicada
na revista Veja desta semana. E venho, Sr. Presidente,
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Srªs e Srs. Senadores, a esta tribuna, para cumprir um
dever moral de homem público e rebater acusações
contra mim proferidas pela revista Veja.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, ultimamente,
nesta Casa, temos nos acostumado a uma inversão
do princípio universal do direito, segundo o qual o ônus
da prova deveria caber a quem acusa. Porém, aqui,
no Senado, tem-se revelado uma prática diferenciada:
as denúncias são jogadas ao vento, e cabe a nós buscar comprovar a nossa inocência. Entretanto, mesmo
seguro da minha inocência, enfatizo, faço-o no dever
moral de homem público, acima de tudo, como demonstração de respeito a esta Casa, à minha querida
Paraíba e aos meus irmãos paraibanos e paraibanas,
que, durante 27 anos de vida pública, têm conﬁado na
minha atuação em defesa das questões e a favor do
progresso do meu Estado. E esta conﬁança não será
abalada por denúncias vazias, e serei, Srs. Senadores,
eternamente grato pela solidariedade que recebi de
todos, especialmente do povo paraibano, neste momento em que sou vítima de acusações absolutamente
improcedentes. Tenta vincular a revista à pessoa deste
Senador alguma infração, mas não passa disso, não
apresenta uma prova sequer. Volto a insistir, Srªs e Srs.
Senadores: não apresenta uma prova sequer.
Para ﬁcar mais didático e transparente, Srs. Senadores, irei dividir meu pronunciamento em três etapas, conforme as denúncias elencadas pela revista.
A primeira refere-se à contratação de cabos eleitorais
na condição de assessores parlamentares. A segunda contesta a evolução do meu patrimônio, vinculado
ao exercício de minhas funções na 1ª Secretaria desta Casa. Por último, irei esclarecer alguns equívocos
trazidos pela reportagem.
Sr. Presidente, mesmo sendo este Senador alguém que defende de forma intransigente o direito à
liberdade de expressão, à imprensa livre, faz-se necessário cobrar ética e responsabilidade no momento
em que se apresenta alguma denúncia.
O primeiro assunto, Sr. Presidente, diz respeito
à contratação de cabos eleitorais na condição de assessores parlamentares.
O que a revista Veja insiste em chamar de fantasmas são paraibanos idôneos, com residência ﬁxa
e telefone para contatos. Tanto que os jornalistas com
os mesmos conseguiram falar. Fantasma não fala,
fantasma se esconde, e os paraibanos que aqui foram
relacionados são homens e mulheres idôneos, sérios
e trabalhadores.
O que a reportagem tenta criminalizar é a contratação de assessores parlamentares que exercem
a função política no Estado de origem não só deste
Senador, mas de cada um dos Srs. Senadores e das
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Srªs Senadoras, uma prática que está totalmente amparada pelo Regimento Interno da Casa, através do
ato que estou distribuindo a todos os Srs. Senadores;
ato esse datado de 6 de março de 1997, quando este
Senador sequer era Senador da República. Na época,
Senador José Agripino, eu era Deputado Federal iniciando meu terceiro mandato. Ato esse assinado pelo
ex-Presidente desta Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães. Está vazado nos seguintes termos, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras:
Consulta do Senador Jefferson Péres,
solicitando esclarecimento para nomeação de
pessoa de sua conﬁança para ocupar-se de
assunto de comunicação social e imprensa de
interesse do seu Estado.
A Comissão Diretora da Casa [a Mesa da Casa]
decide que, para ocupação dos cargos de secretários, parlamentares e assessor, o Senador coloca
para trabalhar onde for melhor para o exercício do
seu mandato.
A revista acusa os meus assessores parlamentares, assessores políticos, de fantasmas, e este Senador
não cometeu nenhum crime sequer, porque não tenho
a menor dúvida, Senador Antonio Carlos Valadares, de
que o Presidente do Congresso Nacional, a qualquer
um dos companheiros Deputados de primeiro mandato, estou seguro de que a maioria absoluta deles,
senão todos, possui assessores parlamentares com
função política no seu Estado de origem. E insisto: amparado pelo Regimento Interno das duas Casas. Por
isso, nenhum dos Srs. Senadores ou das Srªs Senadoras, nem este Senador cometeu nenhum crime na
hora em que nomeei paraibanos, conterrâneos meus,
para me assessorarem politicamente no meu Estado
de origem, que durante 27 anos, deram-me o direito
de representar esse povo durante dois mandatos de
Deputado Estadual, três mandatos de Federal e este
mandato de Senador da República.
Pois bem, quero insistir que não cometi nenhum
crime contra esta Casa, nem contra o Regimento Interno
da Casa, porque estou baseado na lei, no Regimento, que é a Constituição da Casa. Se a lei não é boa,
Senador Agripino, vamos mudá-la. Agora, não cometi
nenhum crime, como nenhum dos Srs. Senadores e
Srªs Senadoras, como nenhum dos Srs. Deputados
Federais ou Srªs Deputadas Federais cometeram, se
ﬁzeram esta nomeação.
Aqui, Sr. Presidente, todos esses documentos. Já
vou me antecipar a V. Exª, solicitando que eles constem da Ata da nossa sessão.
Muito bem, feito isso, Sr. Presidente, quero esclarecer que meu próximo passo será exatamente tratar
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da questão do meu patrimônio; do meu patrimônio nominado pela revista. Aﬁrmo: todo ele foi constituído, ao
contrário do que quis insinuar a reportagem, quando
este Senador não era 1º Secretário desta Casa. Todo,
exceto, exceto, durante o exercício de 1º Secretário,
e foi a única aquisição, o apartamento onde resido
em João Pessoa. E aqui me permitam fazer e explicar
como o comprei. Vendi um apartamento, de cobertura,
no 14º andar, com 610 m² de construção, no Edifício
Meridien, na cidade de João Pessoa, bem este que
adquiri a partir de 1993. Comprei-o na planta e fui residir nele depois de seis anos, pagando e mostrando
na evolução do meu Imposto de Renda. Vendi esse
apartamento e comprei, Senador Heráclito Fortes, outra cobertura de apenas três andares, e que a revista
cita que vale R$2 milhões, e que não quiseram fotografar a frente do apartamento porque não tem mais,
ou melhor, do prédio, porque não chega a 15 ou 16
metros; preferiram fotografar uma piscina que está na
cobertura do meu apartamento de nada mais nada
menos que quatro ou cinco metros.
Muito bem. Devo ainda dizer a V. Exªs que a casa
da praia que é citada – e a revista publica como “Uma
bela casa”; segundo a reportagem, está aqui a publicação de uma casa na praia de Camboinha. Diz a própria
revista – se me permitem V. Exªs – que esta mesma
casa eu adquiri “há cerca de três anos. Efraim trocou a
casa simples que tinha na praia de Camboinha, reduto
da elite paraibana...”, tal e tal, etc. E publica as duas.
Publica a casa, em uma foto enorme, que é a casa que
tenho lá, à beira-mar, em Camboinha; e a outra que
eu tinha, não fotografando a frente, mas simplesmente
os fundos da casa, manipulando as informações. E o
que acontece, Srªs e Srs. Senadores? Esqueceu-se o
jornalista de se aprofundar na matéria? E ainda mais:
que o Senador Efraim Morais é engenheiro? E tive o
cuidado, porque sou zeloso nestas coisas, de trazer
dois fatos para justiﬁcar a matéria, e aqui está ainda a
informação de que a primeira casa, a que foi fotografado os fundos, foi um ﬁnanciamento que o Senador
Efraim Morais fez em 1983. Vou repetir: 1983, quando
ﬁz ﬁnanciamento, na Caixa Econômica, para construir
essa casa. Olhem aqui: ainda tenho a planta velha que
guardei: “Proprietário: Efraim Morais. Engenheiro responsável pela obra: Efraim Morais”.
Construí a casa.
Depois, Sr. Presidente, esta mesma casa que não
quiseram fotografar a frente – e não tinha diﬁculdade,
ela é voltada para uma praça pública –, diz que troquei
pela “casa bonita, a casa cara”. Mas eu tive também
o cuidado de buscar os meus papéis. E aqui trago novamente para os senhores a planta, esta mais nova:
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“Proprietário: Efraim Morais”. “Responsável técnico:
Efraim Morais”.
Eu não troquei nenhuma casa: eu vendi uma e
construí outra, na condição de Engenheiro. Mas, ainda
para esclarecer o que disse a revista, que “esta casa
eu a adquiri há três anos”, não é verdade, Sr. Presidente. Não é verdade. Porque, aqui em minhas mãos,
encontram-se duas Cartas de Habite-se. A Carta de
Habite-se da primeira, da que eu construí, e que no
dia 4 de novembro de 1983 fui residir nela – aqui está
a Carta de Habite-se da primeira casa –; e a outra, a
que eu troquei, a que peguei a casa velha e troquei
na casa nova, insinuando três anos antes, período em
que eu estava na 1ª Secretaria desta Casa.
Aqui está o Habite-se, dado pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, porque sabem V. Exªs, Senadores
Roberto Cavalcanti e Cícero Lucena, que a praia de
Camboinha é Município de Cabedelo. Aqui está, datado do dia 28 de novembro de 2004. V. Exª era o 1º
Secretário nessa época, Senador Tuma. Eu só assumi
a Secretaria no mês de fevereiro de 2005. E a revista
diz que o meu patrimônio foi feito quando eu cheguei
à 1ª Secretaria.
Srªs e Srs. Senadores aqui está. Vou também
deixar para que esta Casa coloque nos Anais esse
meu pronunciamento.
Então, quando me elegi 1º Secretário desta Casa,
já morava na casa de Camboinha.
Pois bem. Vamos dar sequência, Senadores, a essas denúncias que, realmente, fazem com que qualquer
um de nós se sinta na obrigação, de homem público,
de vir à tribuna para fazer os esclarecimentos.
Não há dúvida – vou repetir –, a casa de Camboinha, à beira-mar, que está na foto, comecei a morar
naquela casa em 2004, construída com os meus recursos próprios, construída pelo Senador, o Engenheiro
Civil Efraim Morais, e não comprada.
E aqui eu acabei de dizer, Sr. Presidente, que
adquiri uma cobertura, no Meridien, e que passei de
cinco a seis anos pagando essa cobertura para poder ir morar nela. Depois construí a primeira casa, em
1983. Depois, construí a segunda. Antes, porém, até
construí outra casa, em Campina Grande, onde morei,
quando terminei o meu curso. E quem tem a paciência
de construir por muito tempo, quem é sério, quem não
recebe propina não tem paciência de passar seis, sete
anos construindo casa ou esperando pagamento de
nenhum imóvel. E este Senador nunca, em nenhum
momento, se utilizou desse artifício para comprar ou
para construir qualquer bem que lhe pertença.
Outro assunto, Sr. Presidente, que tentam também envolver este cidadão, é a questão da tal da mão
de obra.
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O implacável Ministério Público, que tem dado
uma contribuição tão grande no combate à corrupção,
de forma ética, emitiu uma nota para pôr ﬁm às insinuações da imprensa no ano passado, mais precisamente
o Correio Braziliense. Mais precisamente o Correio
Braziliense. E dizer, categoricamente, que o Senador
Efraim Morais, e nenhum outro, estava sendo alvo de
investigação com relação a eventuais irregularidades
dos contratos terceirizados.
Senador Presidente desta sessão, V. Exª conhece
muito bem esse assunto, porque V. Exª sabe que aqui
estive para poder fazer a minha defesa. No dia 7 de
agosto de 2008 – precisamente 7 de agosto de 2008
–, estive nesta tribuna, e aqui tenho o ofício, que deixei já nesta Casa, que encaminhei à imprensa, para o
próprio jornal que estava me denunciando; mostrei-o à
revista Veja, entreguei-o ao repórter, e nem o Correio
Braziliense o publicou, nem a revista.
Abri todas as minhas contas, todas, sem exceção,
porque autorizei, aqui, nada mais nada menos, a S. Sª,
o Sr. Luiz Fernando Corrêa, Diretor-Geral da Polícia
Federal, e me dirigi à presença dele manifestando, de
forma efetiva, o meu desejo de que a Polícia Federal
investigasse a vida deste Senador. Pedi à Polícia Federal que quebrasse todos os meus sigilos: telefônico,
ﬁscal, o do Tribunal de Contas da União, o que bem
quisesse e desejasse, e anexei a minha defesa. Aliás,
não cheguei nem a fazer defesa, porque foi através
deste ato, Nota à imprensa sobre Operação Mão-deObra, do Ministério Público, que V. Exª concluiu o seu
laudo, e a Nota foi datada de 01/09/2008. Vejam V. Exªs
o que a Nota diz: “Nota esclarece informações divulgadas erroneamente pelo jornal Correio Braziliense”.
Distribuí essa Nota, e ela não foi publicada.
E aqui, apenas dois itens. A Drª Luciana Marcelino Martins, Procuradora da República, diz:
“Não há novidade nos fatos relatados
nas matérias do jornal Correio Braziliense,
portanto todos eles já são de conhecimento
tanto do Ministério Público Federal quanto da
Justiça Federal desde 2006”.
Terceiro:
“As investigações que estão sendo realizadas tratam sobre possíveis fraudes de licitações públicas ocorridas no Senado e não têm
como alvo investigar Parlamentares [nem este
Senador, nenhum dos Srs. Senadores].”
E, baseado nessas informações, aqui se encontra
o parecer de V. Exª, Senador Romeu Tuma, no Ofício
nº 17, que encaminha ao Senador Garibaldi, dizendo
que nada tem contra este Senador ou qualquer outro
Senador desta Casa referente a essa Mão-de-Obra.
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Agora, volta a revista a requentar a matéria; volta
a revista a falar de uma matéria que não existe, que já
está arquivada e que não se comprovou nada contra
este Senador ou contra qualquer um outro Senador.
Depois, Senador Romeu Tuma, ainda vou pedir
para que seja anexado a esta Casa aquilo que nós consideramos, talvez, uma forma de ludibriar a sociedade.
Vejam bem V. Exªs: os processos, que estão sendo
analisados, foram encerrados, arquivados no dia 18, ou
melhor, no dia 02/10/2006. E essa matéria se arrastou
até o dia de hoje, onde os processos estão aqui, pelo
Tribunal de Contas da União, arquivados.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero deixar claro que, aqui, nós fomos acusados de
nomeações de diretores desta Casa. Todos os Srs.
Senadores têm conhecimento, se não tiverem vão ter,
de que não cabe ao 1º Secretário nomear um sequer;
todas as nomeações de diretores desta Casa são feitas pelo Presidente do Senado Federal. Eu, nem outro
Senador ou Senadora que tenha sido 1º Secretário
desta Casa fazemos uma nomeação sequer. Por isso,
devo dizer, Sr. Presidente, que tentam, a todo custo,
vincular à pessoa deste Senador alguma infração. Mas
não passa disso; não se apresenta, sequer – volto a
repetir – uma única prova. Portanto, a questão Mãode-Obra, deixo aqui toda a documentação, para que
toda dúvida que existir contra este Senador, para os
próprios jornalistas e para V. Exªs, Senadoras e Senadores, pois estou distribuindo a cada um dos senhores
uma pasta fazendo detalhe da minha defesa.
Sr. Presidente, para não cansar os Srs. Senadores, devo falar agora do último item da minha defesa:
Erros e equívocos e informações manipuladas.
Sr. Presidente, a revista, em determinada parte,
diz o seguinte: que o Senador Efraim Morais nomeou
a Srª Dalva Ferreira dos Santos, esposa do Dr. Lauri
Ferreira da Costa.
Eu chamaria atenção dos Srªs. e dos Srs. Senadores para esse detalhe: ao nomear a Drª Dalva Ferreira dos Santos, procurava, obliquamente, pagar ao
Dr. Lauri Ferreira da Costa, o meu advogado. A revista está dizendo que o Dr. Lauri é o meu advogado. O
Dr. Lauri é médico. O Dr. Lauri é médico, e eu vou dar
o CRM, com a autorização dele. O CRM do Dr. Lauri
é: 981/PB. Dr. Lauri é médico – quero deixar bem claro –, é Prefeito, foi Deputado estadual, e até se contrariou; e acho que tomará as suas providências por
ter sido nominado, como se estivesse a esposa dele
recebendo assessoria para que ele advogasse para
este Senador.
Senador Magno Malta, este Senador nunca contratou um advogado. Este Senador nunca foi ouvido por
nenhum juiz ou promotor! Nunca, graças a Deus, precisei
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de um advogado! Sinceramente, não sei por que e a quem
interessa tudo isso contra o Senador Efraim Morais.
Pois bem: nunca, repito, precisei de advogado, porque o meu patrimônio não é material. O meu maior patrimônio não tem dinheiro que compre. Não. O meu maior
patrimônio, como homem público, são essas certidões
negativas, que também apresento aos Srs. Senadores
e Senadoras, que apresento com a data de hoje, foram
tiradas hoje; está aqui: Certidão Negativa de Contas
Julgadas Irregulares pelo Tribunal de Contas da União.
Está aqui outra Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais da Dívida Ativa da União.
Todas as certidões que um cidadão de bem pode ter aqui
se encontram. Digo a V. Exªs, Senador José Agripino, são
poucos os que podem exibir essas certidões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou concluir com um fato que, tenho certeza, não é só contra
este Senador. A revista diz o seguinte...
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Efraim, antes de concluir, gostaria que V. Exª me concedesse um aparte.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Darei,
com o maior prazer, Senador.
A revista diz que o Senador Efraim Morais recorre, ou melhor, a matéria da Veja recorre a expedientes que não fazem jus ao conceito que granjeou como
publicação séria e responsável. Séria e responsável!
Vejam, por exemplo, este trecho, que não constrange
apenas a mim, mas a todos os meus colegas. Tenho
certeza de que não constrange só este Senador, mas
a todos os meus colegas.
Diz o texto: “No Senado,” – Srs. Senadores, atentem bem para esta declaração, Senador Sérgio Guerra
– “No Senado, Efraim sempre foi um colega prestativo.
Aos mais apertados ﬁnanceiramente, ele empresta dinheiro sem nunca cobrar nada.”
Srs. Senadores, o que a revista está dizendo –
e aqui não tem uma palavra a mais ou a menos, vou
fechar as aspas, é que eu empresto dinheiro aos Srs.
Senadores e às Srªs Senadoras, porque os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras são os meus colegas nesta
Casa. E agora está na hora de eu tentar receber o que
devo, o que vocês me devem. Ou, então, eu peço aos
80 Senadores e Senadoras que nominem um dia e uma
hora única em que eu emprestei dinheiro a qualquer
Senador ou Senadora.
Esta é uma matéria que, sinceramente, não atinge só
a mim. É como se eu tivesse emprestado dinheiro a V. Exª,
Senador Augusto. E o pior: eu não fui atrás dos recursos
que emprestei a V. Exª, segundo diz a própria revista.
Sr. Presidente, a revista depois faz uma acusação,
e o jornalista, de forma a tentar diminuir este Parlamentar, diz que sempre tive uma atuação medíocre. Pois
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bem, Sr. Senador, eu não sei o que signiﬁca a palavra
medíocre para o nobre jornalista. Diz ele, no começo
da sua matéria, que eu presidi a Câmara dos Deputados por dez meses; no ﬁm da sua matéria, diz que
eu presidi a Câmara quando Aécio Neves renunciou
a seu mandato e eu era Vice-Presidente.
Portanto, Sr. Presidente, estou aqui colocando à
disposição desta Casa certidão que pedi hoje à Câmara dos Deputados, assinada pelo Secretário-Geral da
Mesa, Mozart Vianna de Paiva, que me diz que apenas
presidi aquela Casa do dia 17 de dezembro de 2002
a 31 de janeiro de 2003.
Medíocre, por quê? Porque vim lá da Paraíba,
do sertão da Paraíba, da minha querida Santa Luzia,
e chegando aqui, fui Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, Presidente da Câmara dos Deputados e
o único – o único! – Deputado da história da República brasileira que promulgou uma emenda constitucional, a Emenda nº 32, de 11 de janeiro de 2001. Isso é
mediocridade? Mediocridade, porque cheguei aqui na
condição de Senador e elegi-me 1º Secretário antes,
sendo Líder da Minoria? Isso é mediocridade? Medíocre porque, por três anos consecutivos, estive entre
os 100 cabeças do Congresso Nacional, avaliado por
colegas, jornalistas e pelo Diap? Medíocre porque, por
quatro anos, administrei a Primeira Secretaria desta
Casa? Medíocre porque, agora, por determinação da
Liderança do meu Partido, estou relatando, na CMO,
Comissão Mista de Orçamento, a Relatoria mais importante do orçamento, que é a de Infraestrutura?
Relatoria esta que o Governo por seis anos relatou
e, agora, pela primeira vez no Governo do Presidente
Lula, cabe a um Senador ou Parlamentar da Oposição.
Isso é ser medíocre? Medíocre é apresentar todas as
suas certidões, ser um homem de mãos limpas? Isso
é mediocridade? Se esse for o conceito, vou continuar
medíocre na minha vida. Mas não é assim que pensa
o povo da Paraíba. Não é assim que pensa o povo da
Paraíba, que, por seis mandatos consecutivos, me fez
Deputado Estadual por duas vezes, Deputado Federal
por três, e, agora, Senador da República.
Pois bem, minhas senhoras e meus senhores,
isso seria dizer que, para quem conhece a palavra medíocre, um medíocre não chega aonde cheguei nem
aonde chegaremos. Quem é medíocre não chega aqui.
Será preconceito, Sr. Presidente?
(Interrupção do som.)
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, como é um assunto que diz respeito a esta
Casa, eu pediria mais uns minutos de tolerância a V.
Exª, para ouvir os apartes.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com muito prazer.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Reconheço que...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pergunto:
isso é discriminação? Discriminação com um nordestino, que nasceu no sertão da Paraíba? Honra-me ser
paraibano, honra-me ter nascido na minha Santa Luzia.
Tenho certeza de que, depois do que está acontecendo,
com essa perseguição não só dessa revista, mas de
outros meios de comunicação, eu diria a V. Exªs que
saio daqui, Senador Roberto Cavalcanti e Senador
Cícero Lucena, na certeza de que me alimentei, cada
vez mais, do homem político, do homem que precisa
de força para enfrentar os momentos de diﬁculdade.
Escuto V. Exª, Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Efraim
Morais, ouvi com muita atenção o discurso de V. Exª. V.
Exª tem um tom de voz forte, que, vamos dizer, comandou
um discurso de humildade, porque V. Exª rebateu ponto
por ponto as acusações de que foi objeto. Com voz ﬁrme, mas rebatendo humildemente, humildemente, ponto
por ponto. V. Exª, que foi Deputado Federal, Senador,
Presidente da Câmara dos Deputados, Vice-Presidente
da Câmara dos Deputados, líder da Minoria no Senado, sub-relator do Orçamento, 1º Secretário do Senado,
passou por tantos lugares, tem uma vida parlamentar
muito rica. V. Exª foi líder da Minoria representando aqui
os dois Partidos de Oposição, o PSDB e o Democratas.
Merecendo a conﬁança desses dois Partidos, exerceu
com muita altivez, com muito destemor, a liderança da
Oposição, falando pela Oposição, defendendo pontos
de vista com coragem e, neste momento, é obrigado a
fazer um discurso, depois de tantos anos de exercício
de vida pública com denodo, com dedicação, com segurança do que estava fazendo, com correção de comportamento e de atitudes, para repor a sua honra. Quero
que V. Exª saiba que falo pelos 14 Senadores do seu
Partido, ao meu lado o Presidente Rodrigo Maia. V. Exª
continua a ter a mesma conﬁança que sempre teve do
seu Partido. Continuamos a conﬁar em que V. Exª é o
nosso comandante no valoroso Estado da Paraíba, que
deve estar ouvindo e aplaudindo V. Exª, porque conhece
a sua história. Quem conhece a sua história é o povo
da Paraíba. Nós conhecemos a sua ação parlamentar,
mas o seu dia a dia, a sua dedicação, a sua estima
pelo povo, pelas causas paraibanas, quem conhece é
o povo paraibano, para quem, eu tenho certeza, V. Exª
está falando neste momento, de forma especial. O discurso que V. Exª faz... Eu costumo dizer uma coisa que
vou repetir: os caminhos da Pátria passam pela terra de
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cada um de nós. V. Exª é um Senador da República, mas
V. Exª é um homem dedicado à Paraíba. E o que V. Exª
mais preza é o conceito dos paraibanos a respeito de
sua dignidade. E eu quero aqui prestar aos paraibanos
o testemunho nacional de que o seu Partido, no plano
federal, lhe tem muita estima, tem conﬁança e renova a
conﬁança no seu grande Líder Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador Agripino, eu agradeço a conﬁança de V. Exª e do
meu Partido. E sabe V. Exª que sempre procurei corresponder a essa conﬁança com as missões que me
foram dadas, seja por V. Exª, como meu Líder, seja
pelo Presidente do nosso Partido, o Deputado Rodrigo Maia, a quem agradeço a presença neste nosso
pronunciamento.
E lembrar, até porque me esqueci um pouco da
minha mediocridade, que foi por determinação de V. Exª
que presidi a CPI dos Bingos. A CPI dos Bingos, que tive
como vice-Presidente o Senador Mozarildo e como Relator o Senador Garibaldi Alves. Essa é a mediocridade
que, repito, meu Partido não enxerga dessa maneira. E
a conﬁança que V. Exª reitera a este soldado, soldado
de um partido, é bom que se diga, e que todo o Brasil tenha conhecimento, um político que nunca mudou
de partido, um político que tem 27 anos de mandato e
nunca mudou de Partido. Porque o meu primeiro mandato, em 1982, quando me elegi, foi pelo PDS. Depois,
para o PFL, e, agora, para os Democratas. Mudou só
de sigla, nós continuamos os mesmos desde 1982, e
juntos construímos, em 1985, o nosso PFL.
Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Efraim, sei que falo em nome da maioria dos paraibanos. Dou meu testemunho começando por esse item
que V. Exª levantou da CPI dos Bingos, que, já naquela
oportunidade, muitos “escacaviaram” – como se diz na
Paraíba – a sua vida pública para exatamente lhe fragilizar naquele trabalho que V. Exª exerceu na CPI, e
nada encontraram que denegrisse a sua vida pública.
Da mesma forma, posso dar também meu testemunho,
não só de todos os itens que o senhor já acrescentou
com documentação, mas dizer que, pessoalmente, conheço a história do seu apartamento, desde o princípio
da construção, bem como a venda desse apartamento e
a aquisição do atual em que o senhor mora. E até fazer
uma pequena correção: não é que o apartamento seja
de três andares, o prédio que é de três andares.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Desculpe, eu agradeço.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Mas também dizer que conheço a história da construção da sua
casa, e a Paraíba como um todo sabe. Então, esta minha participação é exatamente para dizer que, em meu
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nome, em nome da maioria dos paraibanos, eu posso
muito bem aﬁrmar que o que o senhor aí citou e a que
fez referência com alguns documentos... Eu não estava presente, mas não sei se fez referência à fazenda.
Esqueceu de dizer que a fazenda foi herança de sua
mãe, que ganhou como presente de casamento. Então,
eu tenho certeza de que, em nome dos paraibanos, o
senhor tem a tranquilidade de que nós conhecemos,
e conhecemos bem, a sua vida pública.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço, Senador Cícero. Não tenho a menor dúvida de que
V. Exª fala pela maioria dos paraibanos. Tenho minha
consciência tranquila em relação aos paraibanos, porque deles sempre recebi a conﬁança e a eles sempre
me dediquei com meu trabalho parlamentar, buscando
o melhor para a nossa Paraíba e para os paraibanos.
Senador Garibaldi Alves.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Efraim, quero trazer o meu depoimento como
Presidente desta Casa durante apenas um ano e dois
meses, mas tendo V. Exª como 1º Secretário, o depoimento de quem também foi companheiro de V. Exª na
CPI dos Bingos, V. Exª como Presidente e eu como
Relator. E trago também o depoimento daquele que,
morando no Rio Grande do Norte, sabe que na Paraíba
se fala bem do Senador Efraim Morais, da sua honradez.
Então, quero dizer a V. Exª que, na verdade, V. Exª esclarece hoje tudo o que tinha de esclarecer, deixa bem
claro o que realmente V. Exª fez, e fez com honradez,
fez com lealdade, fez com capacidade. Então, Senador
Efraim, V. Exª ﬁque certo de que o conceito de V. Exª
continua, para nós, o conceito de um homem sério, de
um homem dedicado à vida pública. E diria mais: até
que na matéria tentaram envolver o meu nome, mas
saiba V. Exª – e V. Exª sabe muito bem – que eu não
acusaria V. Exª de nada. Eu não tenho por que acusálo de nada, só tenho por que dar este depoimento a
respeito da sua conduta reta. Falei em tese. Na verdade, V. Exª comprova agora o que todos nós sabemos,
não apenas seus conterrâneos, na Paraíba, mas nós
do Rio Grande do Norte, seus vizinhos.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço
ao Senador Garibaldi. Claro que com V. Exª convivi em
dois momentos importantes da minha vida pública: V. Exª,
até com seu excesso de paciência, como Relator da CPI,
e talvez este Senador com um temperamento mais forte.
Mas batia exatamente essa conjugação entre o temperamento deste Senador e o de V. Exª. E, juntos, temos
certeza de que cumprimos com a nossa obrigação de
Parlamentar, levando aquela CPI, uma das mais polêmicas. E, como disse o Senador Cícero Lucena, ainda hoje,
este Senador não foi esquecido por muita gente, princi-
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palmente por aqueles que não gostaram do trabalho
que foi feito por V. Exª e por este Presidente.
Senador Sarney, para concluir, quero ouvir a Senadora Rosalba Ciarlini.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Efraim Morais, gostaria de aqui dar um depoimento.
Quando o conheci, V. Exª já era Senador, 1º Secretário, foi em uma reunião no interior do meu Estado.
V. Exª chegava exatamente para fazer uma palestra,
apresentar projetos que estava defendendo aqui no
Senado. Desde então, desde aquele momento, passei
a ter referências as mais elogiosas sobre o seu trabalho, sobre a sua luta. E essas referências vieram por
seus conterrâneos, pessoas que não são políticos, mas
que têm uma participação muito importante na vida de
seu Estado, a Paraíba. Cheguei a esta Casa para ser
sua colega, sua companheira no Senado, mas já trazia
essa imagem, essa ideia, essas informações sobre o
seu trabalho, sobre a sua luta em defesa do seu Estado, da sua gente. O senhor vem à tribuna mais uma
vez de cabeça erguida para tratar de questões e trazer
os seus esclarecimentos. Esses esclarecimentos são
muito importantes, principalmente para aqueles que
o trouxeram para esta Casa, que conﬁam no Senador Efraim, que conhecem a sua luta, a sua vida, que
acompanham o seu trabalho, que são seus irmãos paraibanos, para que possam, mais uma vez, dizer que
têm conﬁança e a certeza do seu trabalho. O senhor,
em nenhum momento, negou-se a vir a esta tribuna,
para esclarecer fatos que, muitas vezes, são colocados,
de maneira, podemos dizer assim, errônea, injusta e
que, de certa forma, precisam do esclarecimento que
o senhor tão bem coloca nessa tribuna. Quero dizer
aqui que trago este depoimento, por conhecer a sua
luta, o seu trabalho, a sua conduta. Do Estado vizinho,
nós temos toda esta condição, pela proximidade, de
conhecer melhor a conduta, a forma, o trabalho de
cada um dos Parlamentares. E quero dizer que os paraibanos estão ao seu lado; estão, com certeza, neste
momento, solidários, entendendo que o Senador Efraim
sempre defendeu o seu Estado e a sua gente e que
nada, de forma nenhuma, vai diminuir o seu trabalho, a
sua postura e o engrandecimento ao seu Estado pelo
seu trabalho. Muito obrigada.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senadora Rosalba, eu que agradeço a V. Exª as colocações,
a forma carinhosa com que sempre fui tratado não só
por V. Exª, mas por todos os Pares. Quero dizer da minha alegria de poder ter ao meu lado uma ﬁgura tão
importante como V. Exª.
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Efraim, quando um Parlamentar acusado injus-
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tamente vem à tribuna e apresenta documentos com
explicações consistentes em relação à sua inocência, à
sua lisura nas questões que foram colocadas contra V.
Exª, temos que elogiar. Temos que entender que esse
documento aqui traz um posicionamento altivo, uma
resposta imediata e pronta às acusações, portanto
esse é o comportamento que se espera de um Parlamentar que não tem o que temer. Essas explicações
nos deixam – nós do Democratas – satisfeitos, alegres,
pela forma contundente e instantânea com que V. Exª
respondeu às acusações que lhe foram feitas.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª a compreensão também, Senador Antonio
Carlos.
Fiz questão de distribuir entre os Srs. Senadores e
as Srªs Senadoras todos esses documentos, à própria
imprensa, para que entendam e vejam exatamente que
este Senador está acusado de matérias infundadas,
ou de denúncias infundadas.
Senador 1º Secretário, Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Efraim, escutei, desde o início, o pronunciamento de
V. Exª e acho que não me cabe solidariedade a V. Exª,
mas sim parabenizá-lo pela bravura, pela coragem com
que, trazendo a esta tribuna documentos e esclarecimentos, pode prestar contas ao povo da Paraíba e, por
conseqüência, ao povo do Brasil. Quero crer e espero
que a revista faça as correções devidas diante do que
V. Exª traz a esta tribuna, nesta tarde. Parabenizo V.
Exª. Quero dizer que, como seu companheiro de Partido e de luta nesta Casa e na Câmara dos Deputados,
tenho V. Exª na conta de um homem ﬁrme, guerreiro
e, acima de tudo, dedicado ao sofrido povo paraibano.
Muito obrigado.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador
Heráclito, agradeço a V. Exª, como a todos os outros
Senadores que me apartearam.
Para concluir, quero dizer que, entre os documentos, Sr. Presidente, coloco um ﬂuxo dos processos de
licitações e contratações do Senado Federal, porque
o de que tenho sido acusado, Srªs e Srs. Senadores,
é que, ao assinar, ao homologar uma licitação, este
Senador é responsável por tudo de errado que aconteceu no Senado Federal. É assim o tratamento que
tenho recebido pela simples homologação.
Aqui está o ﬂuxo, que vou pedir que seja publicado na íntegra, na Agência Senado, para que ﬁque
bem claro que, qualquer que seja, o processo de licitação tem o primeiro passo, que é o órgão interessado em formalizar o pedido, e vem uma sequência,
passando-se por 16 outras mãos; passando-se pela
Comissão de Orçamento, para chegar até a mão do
1º Secretário. Lá, no item 17, o processo licitatório é
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encaminhado ao 1º Secretário para homologação. É
esse o caminho.
Imaginem V. Exªs que, ao chegar a esta Casa,
qualquer um de nós, não sabe sequer quem será o
nosso chefe de gabinete.
Para quem não sabe, o Senador da República ou a Senadora não podem trazer o seu chefe de
gabinete. Tem que ser um dos nossos competentes
funcionários desta Casa, concursados. E entre eles
existem muitos.
Mas, ao chegar, você tem aquele impacto, porque não é a sua pessoa de conﬁança, que tanto tempo
tinha ao seu lado. E, no meu caso, com uma história
de 22 anos de mandato, de 24 anos de mandato, antes de chegar aqui.
Agora, Sr. Presidente, ao sentar na 1ª Secretaria, são vários os diretores desta Casa, são várias as
divisões desta Casa. E não há um sequer nomeado
pelo 1º Secretário da Casa. Um diretor sequer é nomeado pelo 1º Secretário da Casa. Todos eles, sem
exceção, são nomeados pelo Presidente da Casa. É
uma grande estrutura, e, a partir daí, vamos conviver
com todos eles.
E aqui se encontra um outro detalhe, e peço,
na íntegra, que também seja publicado: é a consideração no que diz respeito à Comissão de Licitação
desta Casa.
Vejam bem, Srs. Senadores, senhoras e senhores
jornalistas, a Comissão é nomeada pelo Presidente do
Senado. Muitos pensam que o 1º Secretário pode tudo,
faz tudo e é responsável por tudo. Mas a Comissão de
Orçamento, ou melhor, de Licitação é nomeada pelo
Presidente desta Casa e não excederá um ano, vedada a sua recondução no ano subsequente.
Quantos membros na Comissão de Licitação?
Treze, senhores; homens e mulheres com nível superior, concursados e com mais de cinco anos exercendo
a sua função nesta Casa.
O que é preciso ter nessas treze pessoas? Precisa-se ter administradores, pessoas formadas em Direito, contadoria, economistas, engenheiros, Informática,
além de membros da advocacia geral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Efraim...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, vou concluir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... desculpe-me interrompê-lo, somente para registrar
a presença, aqui na nossa Casa, dos estudantes de
Direito, do Instituto Vianna Júnior, de Juiz de Fora.
Sejam bem-vindos.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Que sejam bem-vindos.
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Sr. Presidente, aqui está a Comissão de Orçamento desta Casa. Como o Parlamentar vai passar por
cima de tanta gente séria, honesta, competente, com
mais de cinco anos, concursada, nesta Casa, todos
eles com nível superior?
É preciso que se dê conhecimento disso ao povo
brasileiro, por isso peço que seja colocado na íntegra.
Vou encerrar, Sr. Presidente; antes...
(Interrupção do som.)
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – ... porém,
ouvindo o meu Líder, que me deu o seu tempo, para
que eu pudesse fazer esse discurso, o meu Líder da
Minoria, o nobre Senador Colombo.
O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Senador Efraim, quero cumprimentar V. Exª, pela forma
como conduz a sua exposição – de forma transparente – sobre sua vida, sua história, que nós todos
conhecemos. É importante, porque há aquela história
de que quem cala consente. O senhor traz, hoje, aqui,
todos os fatos, mostrando com clareza, preocupado
em transmitir a verdade. Nesse sentido, nós que o conhecemos, estamos aqui para lhe cumprimentar, para
prestar toda solidariedade e dizer da nossa alegria de
vê-lo sempre presente, com essa liderança, e dando
esclarecimentos, porque, na verdade, na Comissão de
Licitação, que é o que o senhor coloca, ninguém tem
interferência sobre ela; ela é composta por pessoas
efetivas, concursadas, que têm a sua atuação permanente no caso. Só para pegar esse aspecto, mas,
em todas as colocações que V. Exª. Faz, tem todo o
respeito desta Casa. Os nossos cumprimentos e toda
nossa solidariedade e apoio.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço
meu Líder e vou concluir, Sr. Presidente, agradecendo a
V. Exª. pela tolerância e dizendo, Sr. Presidente, repetindo, que este Senador defende, de forma intransigente,
o direito à liberdade de expressão, a imprensa livre e
se faz necessário cobrar ética e responsabilidade no
momento em que se apresenta alguma denúncia.
Este Poder depende da imprensa; a imprensa depende deste Poder. Daqui nem ódio nem nada contra
qualquer publicação, mas o que quero, o que eu costumo
dizer e peço é que se façam os devidos reparos, porque
este Senador é um homem limpo, um homem que tem
história pública e não aceito, em hipótese nenhuma, insinuações neste sentido contra um homem que procurou
fazer da sua vida e que aprendeu de um velho pai...
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EFRAIM MORAIS 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. Efraim Morais
o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Efraim Morais, V. Exª. recolheu, dos diversos
apartes da Casa, a solidariedade e, ao mesmo tempo,
o ponto de vista sobre a sua conduta.
A Mesa associa-se a essas manifestações e, ao
mesmo tempo, solidariza-se com V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu queria antes registrar também a presença nesta
Casa de Vereadores de todo o Brasil que aqui estão
sendo homenageados por todos nós. Sejam bem-vindos
ao Senado Federal!
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Presidente. Enquanto o Senador Arthur Virgílio se dirige à
tribuna, apenas registro que há acordo para votarmos
a Medida Provisória nº 454 e as indicações de três
autoridades dirigentes da Ancine. Portanto, logo após
a fala do Senador Arthur Virgílio, eu pediria que nós
déssemos início à Ordem do Dia, já que há entendimento para tal votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– (...) mais rapidamente que chegamos a esse ponto
do que a Presidência.
Obrigado.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de tudo, sinto de meu dever vir a esta tribuna para
repor certos fatos nos seus devidos lugares.
O Senador Líder do DEM, José Agripino, ﬁgura por quem tenho imenso apreço e enorme respeito
político e pessoal, em nenhum momento se portou de
maneira pouco lisa na sua relação com o meu Partido, comigo, muito especialmente, nesse episódio todo
que envolveu a criação, a leitura da chamada CPI da
Petrobras.
Eu presidia, Sr. Presidente, uma sessão que homenageava os 100 anos da Universidade do Amazonas,
cuja refundação, em 1962, se dava por um projeto de
meu pai, então Deputado Federal Arthur Virgílio Filho,
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro na Câmara dos
Deputados. E disse ao Senador José Agripino: “Você
me representa na reunião”. E o José Agripino me voltou com a deﬁnição de que os Líderes queriam ouvir
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o Dr. Sérgio Gabrielli. E eu não sabia que seria esse o
assunto tratado; eu pensei que iam marcar a data da
oitiva dos dois diretores, que precisa ser marcada; eu
imaginei que fôssemos discutir pauta ou o que fosse.
Mas, de qualquer maneira, recebi, sem nenhum choque, a informação que ele me deu: “Olha, Arthur, nós
vamos te transmitir o que houve – o Mercadante depois,
ele primeiro: houve a decisão de se ouvir primeiro o Dr.
Sérgio Gabrielli e, depois, nós teríamos a instalação
da CPI, caso o PSDB não se desse por satisfeito”. Eu
disse: “Muito bem, vou levar à minha Bancada e acho
que poderá não haver problema algum, até porque,
sinceramente, não sou contra ouvir ninguém; com ou
sem CPI não sou contra ouvir ninguém. Não tapo os
meus ouvidos para quem quer que seja”.
Fomos para cumprir todo um ritual, e eu estava
me sentindo mal, porque eu entendia que nós precisávamos dar mais tempo às tratativas do Líder Aloizio
Mercadante no sentido de ouvirmos o Dr. Gabrielli. E
isso foi feito no gabinete do Líder Mercadante. Conversamos com ele e com o ex-Presidente da Petrobras, o
Senador José Eduardo Dutra, durante horas. Foi um
debate bom, proveitoso, sincero de ambas as partes,
e ao qual estavam presentes os Senadores Cícero,
Tasso Jereissati, que tem estudado profundamente
essa questão da Petrobras, e o Presidente Nacional
do PSDB, o Senador Sérgio Guerra.
Feito isso, o Presidente Sarney telefona para o
Dr. Gabrielli. Então, o Líder Mercadante libera o Presidente Gabrielli para conversar com o Presidente
Sarney, e nós fomos almoçar – Tasso, eu e Sérgio. E
lá consultamos os Senadores do PSDB, inclusive com
o fato novo de que, com a Cide, Minas Gerais perdera R$96 milhões, com aquilo que entendemos que é
uma sonegação de impostos por parte da Petrobrás, e
a revolta de que estava tomado o nosso companheiro
e um dos presidenciáveis do nosso Partido, o Governador Aécio Neves. E eu diria que os últimos muros
ruíram, e a Bancada, à unanimidade, se dispôs, tanto
quanto o fez na CPMF, a insistir em que a leitura fosse feita naquele dia, Senador Suplicy, independentemente de quem viesse ou não viesse aqui para falar
antes, durante ou depois da Comissão Parlamentar de
Inquérito funcionar.
Esse é o fato; ou seja, não houve de minha parte nem do meu Partido quebra de acordo qualquer,
e nenhuma quebra de acordo seria maior do que o
direito que nós tínhamos de ver lido o requerimento,
que conseguiu reunir 32 assinaturas de Srªs e Srs.
Senadores. E, ao mesmo tempo, o Senador José Agripino agiu, como sempre age, com lisura, com boa-fé,
com respeitabilidade, com respeito pelos seus com-
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panheiros e com enorme apreço e afeição pessoal de
minha parte.
Quando tivemos o incidente, que, para mim, está
absolutamente superado, eu dava, naquele momento,
muito mais valor ao fato em si de não se negar à minoria, Presidente Sarney, o direito de ter o seu requerimento lido do que a CPI “a” ou “b” ser instalada ou não
ser instalada. Quanto a retirar assinatura, se alguém
quer retirar que retire; se outro quisesse colocar uma
outra assinatura de reforço, que colocasse uma outra
assinatura de reforço, Presidente Garibaldi; o que não
podia era não ler.
Mas aqueles eram fatos passados. O fato presente
é que estamos, nós, do PSDB, e tenho certeza de que
nós, das Oposições, e quero ter certeza de que nós,
deste Senado, haveremos de estar imbuídos do mais
alto compromisso de responsabilidade na hora de se
investigar uma empresa especialmente relevante para
o Brasil como é a Petrobras. E eu me reﬁro ao dever
que temos, Presidente, de não sermos espetaculosos,
nós, da Oposição, e ao dever que tem o Governo de
não ser demagógico, de não puxar para essa história
de quem é a favor da CPI é contra a Petrobras, porque
nos obriga a dizer que contra a Petrobras é quem, porventura, esteja surrupiando o dinheiro público dentro
da Petrobras. Não existe essa história da infalibilidade.
As denúncias são graves. Três operações da Polícia
Federal, que é dirigida por este Governo, colocam a
administração da Petrobras em situação de difícil explicação; o Ministério Público Federal, as Cortes Superiores e as demais Cortes brasileiras. Ao mesmo
tempo, o Ministério Público do Tribunal de Contas da
União questionando o que, para o Ministério Público
do Tribunal de Contas da União também é uma quebra
de compromisso. Ou seja, a troca do regime tributário
durante o ano ﬁscal signiﬁcaria algo terrível, que, retirando R$4 bilhões de Cide, e, portanto, da Seguridade Social, e, portanto, das estradas, do PAC, retirando
dinheiro do FAT, retirando dinheiro do BNDES, não
contribui em nada para que este País realize o sonho
de todos nós de vermos uma taxa de investimento a
maior entre nós.
Então, Presidente Sarney, esta explicação é necessária porque estamos propondo um debate sem
maniqueísmos, um debate que seja, efetivamente,
elevado. A história de que não se pode investigar a
Petrobras é tão mais grave do que a própria leviandade que essa frase encerra, Senador Tasso Jereissati,
porque o Ministério Público pode investigar a Petrobras
e não é chamado de impatriótico pelo Presidente da
República nem por ninguém. O Ministério Público pode,
a Polícia Federal pode fazer três operações delicadas
para investigar denúncia de fraudes em licitações para
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plataformas, denúncias de fraudes em distribuição de
royalties e mais: a própria sonegação ﬁscal de que
acusa a direção da Petrobras o Ministério Público do
Tribunal de Contas da União.
Então, por esse argumento torto, por esse argumento absolutamente desonesto, falacioso, só quem
não pode investigar a Petrobras então é o Congresso
Nacional. Se o Congresso Nacional se levantar para
investigar, lá vêm as vozes que tentam silenciar as opiniões em contrário, dizendo que aqui haveria pessoas
impatrióticas, como se alguns detivessem o monopólio
do patriotismo. Digo que aqui é uma Casa que, para
mim, até segunda ordem, é uma Casa de patriotas.
Impatriota é, por ventura, quem esteja surrupiando
dinheiro público em qualquer lugar, dentro ou fora da
Petrobras.
Não vamos aceitar esse argumento. Temos tudo
para fazer uma Comissão Parlamentar de Inquérito
limpa. Nós, até pelos nomes que indicaremos, faremos
uma homenagem ao Congresso, uma homenagem ao
País, uma homenagem à Petrobras. Nós homenagearemos a Petrobras pela seriedade com que trataremos
essa questão.
Agora, o argumento de que não se pode investigar
a Petrobrás... No Governo passado, Senador Tião Viana – e aqui tenho algo que interessa V. Exª, até porque
e uma frase do seu irmão Governador Jorge Viana –,
investigaram, sob o pretexto de dizer que investigavam o Proer, que hoje tanto protege o Governo Lula e
a economia do País, o Banco Central, e o Brasil não
morreu. Trouxeram aqui parar depor o Presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, e o Brasil não morreu.
E aqui temos uma notícia tão antiga, mas boa de
se recordar, que é do dia 24 de março de 2001. Ouça,
Senador Tião Viana:
CPI é chantagista – diz governador petista. O Governador do Acre, Jorge Viana, do
PT, avalia como desleal – e isso aumenta a
minha admiração pelo seu irmão – e chantagista a tentativa de membros da Base Aliada
de abrir uma CPI no Congresso para que sejam apuradas as denúncias de corrupção do
Governo Federal. Para Viana...
Na verdade, o Governador Jorge Viana disse que
poderia abrir a CPI, sim, sem que isso ﬁzesse mal nenhum. Agora, a CPI era desfocada, havia vinte itens. Até
eu coloquei o meu, Senador Alvaro Dias. Um colocou
contra o outro aqui; eram vários grupos se chocando.
O do FAT tem o meu dedo; eu coloquei a investigação
de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Aí muito bem. Temos aqui uma frase do Presidente
Lula, Senador Sérgio Guerra: “O Presidente de Honra
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do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ontem no Rio que
o Presidente Fernando Henrique Cardoso está sendo
inconseqüente”. Ele disse que fomos inconseqüentes
por propormos a CPI da Petrobras. O Presidente Lula
disse em 2001 que Fernando Henrique era inconsequente porque tentava impedir aquela CPI de vinte
itens. Ou seja, ele entendia que aquele monstrengo
jurídico, aquele monstrengo inconstitucional, daria para
ser transformado numa Comissão Parlamentar de Inquérito, quando até do ponto de vista operacional não
daria para se colocar subrelatorias para estudar cada
um dos vinte itens que estavam ali completamente desorganizados e convivendo como se fossem estranhos,
alienígenas uns em relação aos outros.
Mas muito bem. O Presidente Lula, em 2001,
achava que cabia aquela CPI. Hoje, com fato determinado, com o apoio das investigações da Polícia
Federal, com o apoio das investigações do Ministério
Público, com o apoio na autorização da Justiça para
essas investigações, com apoio no Tribunal de Contas
da União, aí ele diz que há inconseqüência por parte da
Oposição? E o meu dever, como Líder de um Partido
de Oposição, é dizer que nós não aceitamos essa pecha e que propomos, sinceramente, que recuperem o
equilíbrio e, se não tem o que temer, que investiguem
para valer, porque nós queremos investigar de maneira séria uma entidade que tem que ser protegida, e
não será protegida se varrendo sujeira para baixo do
tapete. Será protegida se investigarmos com respeito,
com compostura, apontando quem a prejudica para
que ela possa servir cada vez mais, maior e melhor,
aos interesses do povo brasileiro.
Aqui temos a CPI do Proer com a sua constituição. Na verdade, investigaram aqui o Banco Central,
e o Brasil não morreu. E aqui temos: “A CPI sugere
ligação da Petrobras com dossiê antitucano” – uma
matéria dos jornalistas Leonardo Souza e Adriano
Ceolin da Folha de S.Paulo, em Brasília.
Então, muito bem. Aqui diz que “o relatório ﬁnal
da CPI, encerrada na quinta, destaca que a Polícia
Federal pediu a quebra do sigilo telefônico de Wilson
Santarosa – ou Santarosa, porque não tem dois “Rs”
–, Gerente de Comunicação Institucional da Petrobras,
e do empresário Paulo Eduardo Nave Maranaldo, sócio da empresa NM Engenharia e Anticorrosão Ltda,
controlada pela estatal”.
Muito bem. Tanto um quanto outro teriam trocado
ligações com o Sr. Hamilton Lacerda, no período de
negociação do dossiê.
Muito bem. Então, vejam: “a CPI sugeriu ligação da
Petrobras com o dossiê antitucano”. Se havia ligação da
direção da Petrobras, no forjar de um dossiê antitucano,
dossiê desmoralizado, que não ﬁcou merecendo cre-
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dibilidade por parte de quem quer que fosse, ninguém
se levantou para dizer que o Sr. Hamilton Lacerda era
antipatriótico, ninguém se levantou para dizer que esses
dois cidadãos da Petrobras, que poderiam ter ligação
com a alta direção da empresa, eram antipatrióticos.
Em outras palavras, eu olho para os meus colegas,
eu olho para a sinceridade do Senador Eduardo Suplicy, eu olho para a tradição de decência do Senador
Cristovam Buarque, eu olho para a pessoa em quem
eu acreditei ao apoiar para Presidente da Casa, Senador Tião Viana, eu olho para os meus colegas todos,
de qualquer quadrante, e eu pergunto: é possível que
nesta Casa alguém sustente a falácia de que ou se faz
o que o Governo quer, ou se é considerado impatriótico? Ou se deixa de investigar acusações graves, ou
se é considerado traidor da Pátria, quando o traidor da
Pátria é quem, porventura, esteja colocando em situação de risco a própria Petrobrás, que é o orgulho de
todos nós, esse monopólio do patriotismo, por pessoas
que eu não sei o quanto lutaram pela Petrobras, mas
pessoas que queriam mantê-la enferrujada na época
em que havia um monopólio que só prejudicava, que
foram às ruas dizendo que era impatrióticos os que
queriam quebrar o monopólio? E, agora, nós estamos
dizendo que a Petrobras cresceu precisamente depois
que entrou na sua fase concorrencial. Eu já ouço pessoas que estimamos tanto nesta Casa, Presidente,
dizerem que, por trás disso, está a privatização. Que
conversa ﬁada! É bom que as pessoas não mintam
nem aqui, nem fora daqui. Eu vou então dizer o que eu
quero: eu quero, Presidente, reestatizar a Petrobrás; eu
quero tirar a Petrobras de mãos indevidas, que estão
tratando com falta de zelo o dinheiro público. Eu não
quero privatizar; eu quero devolvê-la para o domínio
do Estado brasileiro. Eu quero tirá-la da mão de pessoas que não estão respeitando a coisa pública. Esta
é a verdade que se impõe; esta é a verdade que tem
que ser dita. Nós não seríamos irresponsáveis de fazermos uma CPI espetaculosa – não seríamos e não
seremos. Não queremos colocar a Petrobras no banco
dos réus, mas se dirigente da Petrobrás, merecendo ir
para o banco dos réus, não tem porque não ir, porque,
senão, nós estaríamos sendo cúmplices do prejuízo
por eles, porventura, causados à empresa.
Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Líder Arthur
Virgílio, apenas em colaboração ao seu discurso, lerei
uma nota do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que trata exatamente do ponto examinado por seu
discurso agora.
É repugnante ver a utilização de argumentos
de má-fé pelo Partido dos Trabalhadores. Foi durante
meu Governo que a Petrobras se tornou companhia
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de expressão internacional, assim como, no mesmo
período, criamos a ANP. Os contratos de concessão
feitos por esta última, as reservas de áreas mantidas
pela Petrobras e as associações entre esta empresa
e várias companhias, brasileiras e estrangeiras, foram
responsáveis pelos sucessos que continuam a ocorrer,
como a descoberta do Tupi e do pré-sal, em área licitada no ano 2000. Tenho, portanto, orgulho pela obra da
Petrobras, sendo de recordar que participei ativamente
da campanha do “Petróleo é nosso”, capitaneada por
alguns generais da minha família, entre os quais meu
pai. Fui mesmo tesoureiro de um dos núcleos daquela
campanha, o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo,
em São Paulo, motivo de um dos processos movidos
contra mim em 1964.
Quando do debate sobre a queda do monopólio
do petróleo e da transferência para as mãos da União
do controle do subsolo, em carta ao Senado da República, explicitei meu ponto de vista contrário à privatização da Petrobras. Por isso mesmo, repugna-me
ver a utilização de argumentos de má-fé, atribuindo
ao PSDB a intenção de privatizar a Petrobras, quando o partido, como qualquer brasileiro decente, deseja
apenas saber se há ou não deslizes graves na administração da companhia. Se os há, que sejam apurados, e os responsáveis punidos. Se não, melhor. Em
qualquer caso, o que não convém é a continuidade
de suspeitas, essas, sim, danosas à empresa e a seu
valor de mercado.
Essa é a nota do Presidente Fernando Henrique.
Estranho posicionamento de alguns Senadores, entre
os quais o do meu amigo Aloizio Mercadante, que não
é ignorante, que tem conhecimento dos assuntos, que
sabe o que diz...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Faz
um debate qualiﬁcado.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – (...) e que
vem aﬁrmar, como fez ontem, que nós desejamos privatizar a Petrobras. Não acredito na sinceridade do
que disse, não acredito que ele continue a fazer esse
tipo de acusação, porque não diz respeito, não merece
nem o seu currículo, nem o tratamento que ele recebeu, até hoje, da Oposição, que sempre o respeitou,
jamais o perseguiu e fez-lhe justiça todo o tempo. Essa
acusação é leviana, fraudulenta e desonesta, e quem
a subscrever estará subscrevendo uma acusação desse caráter. E nós reagimos frontalmente contra essa
tentativa de fraude, que compromete, seguramente,
o Partido dos Trabalhadores e quem defende os seus
propósitos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pior
ainda: pode signiﬁcar a tentativa de varrer a sujeira
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para debaixo do tapete. Muito obrigado, Presidente
Sérgio Guerra.
Senador Tasso Jereissati. Em seguida, Senador
Alvaro Dias e Senador Suplicy ou Senador Suplicy e
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Arthur Virgílio, venho juntar-me a V. Exª para fazer esse
repúdio, com o Senador Sérgio Guerra, a essa tentativa mesquinha, maldosa de desqualiﬁcar uma iniciativa legítima que nós, 32 Senadores – aliás 32 menos
2, 30 –, tivemos nesta Casa de levar à transparência,
de levar ao conhecimento público o que está acontecendo dentro da maior empresa nacional, orgulho de
todos os brasileiros. Com certeza, várias gerações de
antepassados nossos, brasileiros, lutaram para que
essa empresa fosse o que é hoje. Diante do que está
acontecendo com a Petrobras, diante das inúmeras
acusações que têm sido feitas à Petrobras – não pelo
PSDB, nunca pelo PSDB, algumas até pela Polícia Federal, pelo próprio Governo, outras trazidas por manchetes de jornais e assim por diante –, devido também
a indícios, cada vez mais claros, de que a Petrobras
estaria, em determinado momento, passando por diﬁculdades de caixa – o que seria normal em qualquer
grande empresa em um momento de crise –, diante do
desejo de esconder essa diﬁculdade, diante da evidente arrogância em responder a todos esses indícios e a
todas essas acusações, resolvemos, aqui no Senado,
como é nosso dever, mais até do que nosso direito, abrir
uma CPI para colocar a nu o que está acontecendo lá
dentro. A tentativa de desqualiﬁcar essa iniciativa por
parte de alguns Senadores é absolutamente condenável. É mais até que condenável, é lamentável que
alguns Senadores usem constantemente esse artifício de partir para a acusação que sabem inverídica,
no sentido de tirar a credibilidade de qualquer investigação. Eu queria colocar, Senador Arthur Virgílio, que
quem insiste nesse ponto recusa-se a abrir as verdadeiras negociações, os verdadeiros acordos que são
feitos, aqui dentro, para colocar a transparência como
grande bandeira da Petrobras, que é obrigada a ser
transparente. Quero dizer, Senador Suplicy, que uma
das causas apontadas hoje, no mundo inteiro, pela
grande crise que nós vivemos é justamente a falta de
transparência das grandes empresas, principalmente
de alguns bancos. A falta de informações do grande
público e dos acionista sobre o que estava acontecendo nas grandes empresas é que proporcionou que a
crise chegasse ao ponto em que chegou. No momento em que a Petrobras quer agir como se fosse uma
empresa de trinta anos atrás, negando-se a fazer esclarecimentos, negando-se a abrir ao debate público a
suas entranhas, é porque realmente nós tememos pelo

538

18164

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pior – e tememos mais ainda quando Senadores de
importância, em vez de colocarem essa discussão de
uma maneira aberta, franca, honesta intelectualmente,
fazem-na através de acusações para deturpar o sentido de todo partido e de 30 Senadores que fazem parte
desta Casa. Um acusa-nos de querer privatizar, o que
ele sabe – ou eles sabem – perfeitamente que não é
verdade. E essa acusação está sempre pronta quando
alguma coisa incomoda o Governo de uma maneira
mais aguda. Sempre vem a questão de que é porque
eles querem privatizar. Quando ﬁzeram a investigação,
a CPI do Proer, do Banco Central, ninguém queria privatizar o Banco Central, ninguém queria simplesmente
destruir o Banco Central, porque, aquilo, sim, colocava
um risco sistêmico na nossa economia. Aí não tem nada
sistêmico, absolutamente nada que coloque em risco
ninguém, muito menos a Petrobras. Pelo contrário, a
Petrobras só sairá ganhando com a transparência e
será, com certeza, estatizada para valer, publicizada
para valer, será uma empresa pública para valer. Isso
porque, hoje, é de conhecimento notório da sociedade
brasileira que ela está entregue, em setores importantes das suas atividades, a grupos políticos, pequenos
grupos políticos que usam a estrutura da Petrobras
para proveito próprio. É de notório conhecimento que
na Petrobras houve um loteamento político. E é inesquecível a frase recente de um Deputado importante,
ex-Presidente da Câmara, que disse que queria, ao assumir a Presidência da Câmara, aquela diretoriazinha
que fura poço, porque essa era a reivindicação do seu
partido. A que ponto se levou a Petrobras, em que um
Deputado diz que quer aquela diretoriazinha que fura
poço! Isso é que é menosprezar, isso é que é atacar a
Petrobras. Não nós, que estamos aqui com...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Isso é
que é privatizar a Petrobras, Senador Tasso Jereissati.
Isso é privatizar para mãos desonestas.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Exatamente. Então, estamos aqui na defesa da Petrobras.
E nós não vamos aceitar – eu queria me congratular
com V. Exª – esse tipo de jogo, porque se trata de terrorismo, no sentido de intimidar e evitar que a transparência seja realmente a grande linha de conduta dessa
empresa. Se alguém está tão empenhado nisso, com
certeza, tem uma ponta de consciência pesada nisso,
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Tasso Jereissati.
Senador Eduardo Suplicy, com muita honra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Arthur Virgílio, era minha avaliação que seria
próprio ouvirmos o Presidente José Sérgio Gabrielli
e a direção da Petrobras na Comissão de Assuntos
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Econômicos, para que pudesse, então, haver a decisão do PSDB e do Democratas, com respeito à leitura do requerimento da CPI. Mas isso é algo que já
aconteceu. Eu gostaria de aqui expressar uma preocupação, pois, ainda que tenha transmitido ao Líder
Aloizio Mercadante a minha disposição de colaborar
com tudo que estiver ocorrendo relacionado a essa
CPI, se ela ocorrer, é minha disposição estar atento e
colaborar com respeito a um propósito que se diz: será
que a Oposição estaria preocupada não tanto com a
questão da privatização, mas, agora, com a destinação
dos recursos provenientes dos royalties do petróleo
da camada pré-sal? Será que é essa a preocupação?
O Presidente Lula já expressou, inúmeras vezes, que
ele gostaria que 100% dos royalties decorrentes da
exploração dos recursos de petróleo achados na camada do pré-sal sejam destinados, sobretudo, a prover
melhor oportunidade de educação a todos os brasileiros, especialmente àqueles que ainda não têm essa
oportunidade de educação, e ao propósito de erradicar a pobreza absoluta neste País. Eu quero dizer o
quão atento estarei para que, de fato, esses recursos
sejam canalizados para isso. V. Exª sabe, pois aqui
participou, que há um projeto de lei, já aprovado unanimemente no Senado, na Câmara hoje, na Comissão de Finanças e Tributação – é Relator o Deputado
Ciro Gomes –, que destina uma parcela signiﬁcativa
dos recursos da exploração de recursos naturais, não
apenas do petróleo, para o objetivo de se pagar uma
renda a todos os brasileiros. Eu estarei atento a isso,
dado, inclusive, esse propósito. Mas eu gostaria de
lhes transmitir ainda que quando, no início deste ano,
dialoguei com a Ministra Dilma Rousseff e mencionei
o aspecto do projeto Fundo Brasil de Cidadania, a que
me referi agora, e o fundo que será criado de destinação do pré-sal, ela própria me ressaltou, com respeito
aos recursos do pré-sal, que a intenção do Governo
do Presidente Lula é de que 100% sejam destinados
tanto para a educação quanto para a erradicação da
pobreza absoluta. Eu gostaria que isso ﬁcasse como
um objetivo importante, ao qual eu estarei dando atenção no desenrolar dos trabalhos e dos debates dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Senador Suplicy. V. Exª sabe que o pré-sal é para
governos futuros. V. Exª sabe também que, se houver
corrupção na Petrobras, 100% não serão 100%; se
subtraírem, dos 100%, 10%, estarão aplicando 90%;
se a corrupção for maior ainda, estarão aplicando 70%.
Ou seja, é dever de todos nós. E eu gostaria de ver V.
Exª, com ou sem a indicação do seu Partido, emprestando a sua honradez, a sua vigilância, o seu senso
de justiça, essa ﬁgura que nós todos admiramos no
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País a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. A sua
atuação não vai ser diferente da minha, não vai ser diferente da atuação da Senadora Marisa Serrano, que
não estaremos na Comissão, não vai ser diferente daqueles tucanos que estarão na Comissão. O fato é que
nós todos concordamos que 100%, descontando o da
corrupção, não são 100%, mas menos do que isso.
Mas obrigado a V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
Em seguida, ao Senador Valadares, Senador
Jarbas Vasconcelos, Senador Antonio Carlos Júnior,
Senador Cristovam Buarque e Senador Couto para
encerrar.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Arthur Virgílio...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pediria também a compreensão do Senador Arthur
Virgílio e do Plenário, porque até agora não iniciamos
a Ordem do Dia. Como vamos ter uma Ordem do Dia
pequena, porque não houve acordo de Liderança, apenas para votar uma medida provisória, em seguida, naturalmente, os outros oradores que assim quisessem
poderiam usar da palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ou
V. Exª limita o tempo, V. Exª concede dois ou três minutos a cada um e eu respondo. Estou, praticamente,
não respondendo, justamente para colaborar com a
Ordem do Dia e com o compromisso que tenho com
o Governador Anchieta Júnior e com o Líder Romero
Jucá, com o Senador Mozarildo Cavalcanti e o Senador
Augusto Botelho de votar a devolução de terras federais
para o Estado de Roraima, que S. Exªs representam
tão bem nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está bem.
Eu, então, pediria a atenção dos Srs. Senadores
para que colaborassem com os nossos trabalhos.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Pois não, Sr.
Presidente. Senador Arthur Virgílio, quando batemos
na gestão da Petrobras, querem transferir a pancada
para a empresa. Não é justo. Nós não batemos na empresa. A empresa, nós preservamos. A empresa é um
patrimônio nacional, e nós estamos a favor dela. A proposta de CPI tem o objetivo de preservar a empresa. De
uns tempos para cá, especialmente desde o segundo
semestre do ano passado, há sinais de que a gestão
da Petrobras é temerária, para não dizer claudicante.
Instituições ﬁnanceiras internacionais, num primeiro
momento, cobraram explicações da administração da
empresa sobre a gestão, que provocava desvalorização
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das ações no mercado. Logo em seguida, a direção
da empresa foi à Caixa Econômica buscar um empréstimo de R$2 bilhões para fechar o caixa. No ﬁnal
do ano, mudou o regime de tributação, numa mágica
contábil, realizada por verdadeiros alquimistas, para
uma sonegação de R$4,3 bilhões, também em função das diﬁculdades de caixa. Nós não podemos ﬁcar
olhando isso de forma complacente. Isso ao lado dos
desvios apontados pela Polícia Federal em operações
realizadas – três –, e o Tribunal de Contas, além do
Ministério Público. Portanto, Senador Arthur Virgílio, V.
Exª tem razão ao dizer que o PSDB quer uma CPI com
responsabilidade pública para preservar a empresa e
recolocá-la nos trilhos da administração competente
e honesta. Esse é o desejo do PSDB. Queremos ser
parceiros do Governo, porque uma CPI que defende a
Petrobras defende o Governo Lula. O Presidente Lula
deveria agradecer à Oposição por tentar corrigir rumos
e evitar que seu Governo caminhe os descaminhos da
incompetência administrativa e da corrupção. Tenho
certeza, Senador Arthur Virgílio, que o Governo não
vai “tratorar” a Oposição nesta CPI porque não seria
inteligente. O Governo deve compartilhar a direção
dos trabalhos desta CPI para evitar o enfrentamento
exacerbado. Temos duas opções: colaborar, participar,
aprofundar a investigação, oferecer um diagnóstico
completo sobre a realidade da empresa, ou um enfrentamento exacerbado. Preferimos a primeira opção
porque o nosso desejo é de preservar a Petrobras
como grande patrimônio do povo brasileiro. V. Exª está
de parabéns pelo pronunciamento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do
PSB.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Arthur Virgilio, sabe V. Exª, pela sua
experiência parlamentar, que, ao longo da existência
deste Congresso, diﬁcilmente se encontra um governo
que tenha apoiado, na primeira hora, a realização de
uma CPI. Estou aqui, neste Senado, há 14 anos. Em
1995, fui autor de uma CPI chamada CPI dos Bancos.
Na época, era Presidente o Sr. Fernando Henrique
Cardoso, por quem tenho o maior respeito, como democrata, como estudioso da problemática nacional que
é. E essa CPI, que foi aprovada pela maioria ou, pelo
menos, com o número suﬁciente de Senadores para
a sua existência, foi rejeitada simplesmente por um
detalhe: foi rejeitada no Supremo. O Governo Federal,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso entrou no
Supremo com um mandado de segurança para acabar
com a CPI, e ela terminou por um voto. O Supremo
acabou com ela por um voto e pelo pequeno detalhe
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de que no requerimento da CPI não constava o total da
despesa a ser realizada. Então, nós mostramos que,
de todas as CPIs anteriores, nenhuma delas se utilizava deste dispositivo regimental de antecipar logo a
realização da despesa. A despesa ia sendo mostrada
à Casa na proporção em que se realizava ou se executava. Portanto, essa questão de governo ser contra
CPI é normal porque é, sem dúvida, num determinado momento, dependendo da CPI, um palanque para
a Oposição. Assim como foi na época em que eu era
da Oposição, aquilo ali era considerado um palanque
para nós, agora, realmente, considera-se um palanque
para a Oposição. Agora, não signiﬁcando dizer, dependendo da forma como essa CPI vai funcionar, que
isso possa se tornar um palanque. Pode ser até um
instrumento indispensável para o aperfeiçoamento da
atividade da Petrobras. Já é fato consumado, não tem
mais jeito. A CPI já tem número suﬁciente, já foi lida,
o Presidente José Sarney já pediu a nomeação, pelos
Líderes, dos seus membros. Então, agora é a hora de a
gente do Governo e a gente da Oposição se unir para
dar a lição que a sociedade brasileira espera: que a
CPI não é um palanque político, mas um instrumento
de aperfeiçoamento de todas as instituições, inclusive
da Petrobras. Sem nenhum radicalismo, sem nenhum
emocionalismo, se eu for convocado para participar
da CPI como membro, eu o farei dentro desse espírito
de poder colaborar com o Senado Federal e com as
instituições políticas do nosso País para o aperfeiçoamento dessa grande empresa, que é orgulho de todos
os brasileiros, que é a Petrobras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Valadares, eu gostaria apenas de responder-lhe e
já concedo um aparte ao Senador Jarbas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Eu pediria apenas licença a V. Exª, porque vou ter que
atender ao Ministro da Cultura para discutir o projeto
da cultura, que é minha causa parlamentar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Presidente. Agradeço a V. Exª, Presidente. Agradeço muito a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero, antes de sair, dizer que o relato de V. Exª
foi absolutamente ﬁel no que se refere aos fatos que
existiram. Eu queria apenas acrescentar que esperei
a presença de V. Exª como Líder na reunião e, como V.
Exª não chegasse, eu liguei a V. Exª, e V. Exª me disse
que o Senador José Agripino o representaria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi
o que relatei aqui. Pena! Não sabia que se tratava de
CPI, mas não houve má-fé nem de minha parte nem da
parte dele. E de mim não haveria; dele, muito menos.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu queria só dizer que acrescentei e mais ainda: que
o objetivo da reunião foi o seguinte, como o Regimento do Senado, ao contrário do Regimento da Câmara,
estabelece que a Câmara só pode ter funcionando três
CPIs, aqui, toda vez que temos duas CPIs funcionando,
houve um acordo, que não foi feito ainda, quando eu
era Presidente, de se ouvir as lideranças para que elas
escolhessem a prioridade da CPI que devia funcionar.
Então, essa reunião foi feita para escolher a prioridade.
Na hora, não colocamos nenhuma, colocamos todas
num mesmo nível, como tínhamos feito da outra vez,
em que os líderes escolheram...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para
mim, o escopo não era CPI, eram outros temas, enﬁm, mas...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Exatamente, não era esse...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...o
que não invalida que, no ordinário, o Senador José
Agripino fale por mim toda vez que deseje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, mas quero é dizer a V. Exª que não convocamos
para tratar deste assunto, mas sim...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ...para prioridade em relação à CPI que teríamos que
fazer. Já tínhamos feito da outra vez. Escolhemos a do
Dnit, cuja assinatura foi retirada depois, e nos reunimos, para que as Lideranças escolhessem quais eram
prioritárias, tanto que, quando o Senador Perillo telefonou naquela noite, na qual tivemos um contato, eu
disse a ele que, então, era bom ler todas as CPIs que
estivessem presentes, para cumprirmos nossa forma
regimental, que é, tendo número legal, lê-se a CPI.
Quero assegurar à Casa que, na Presidência
desta Casa, como disse no meu discurso de posse,
tenho amigos e tenho meus pontos de vista políticos,
mas não colocarei nem os amigos, nem os pontos de
vista políticos subalternos aos interesses do Senado
Federal. Nesse sentido, tenho dito à imprensa: não tenho medida de valor a fazer a respeito das comissões
de inquérito que forem instaladas nesta Casa. Apenas
cumprirei rigorosamente o Regimento da Casa. A Casa
pode ter certeza de que assim o faremos.
Muito obrigado a V. Exª pela gentileza.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Sr. Presidente.
Em homenagem a V. Exª, até porque agiu com
absoluta correição naquele episódio, eu gostaria, antes da sua retirada, de pedir a atenção da Casa – e
antes de conceder o aparte ao Senador Jarbas, que
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é o próximo aparteante – para tecer alguns comentários ao Senador Antonio Carlos Valadares. Quero
fazer uma leitura, Presidente – e faço questão de homenageá-lo com esta leitura –, de matéria que acaba
de ser publicada na Folha de S.Paulo, do jornalista
Epaminondas Neto, Senador José Agripino. As palavras
duras são dele, e não minhas. Ele diz assim: “Contra
discurso vagabundo e terrorista, ações da Petrobras
sobem 4,5%.”
Aqui tem todo um arrazoado. Ele diz que é verdade que o petróleo subiu. E isso puxou, Senador Fernando Collor, o valor das ações; pressionou de forma
autista as ações da Petrobras. Peço, Senador Sérgio
Guerra, que os Anais acolham na íntegra a matéria do
jornalista Epaminondas Neto.
Volto a repetir: título dele; não é meu o título, não
ouso tanto.
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Diz
ele – atentai bem, Senadores: “Contra discurso vagabundo e terrorista, ações da Petrobras sobem 4,5%.”
Aí diz o jornalista Epaminondas Neto:
Já imaginaram se as ações da Petrobras
tivessem caído por alguma razão? Logo se atribuiria o fato à CPI. Os terroristas do Governo e
alguns inﬁltrados na imprensa precisam antes
combinar com o mercado, não é? Aliás, será
preciso tomar cuidado com especuladores,
que sabem manipular central de boatos. Eles
costumam ﬁcar ricos comprando na baixa e
vendendo na alta. Sei que é óbvio, mas não
custa lembrar que, às vezes, para comprar na
baixa, é preciso antes sacudir as árvores, se
é que me entendem.
Em outras palavras, se demagogo fosse, eu diria:
nós. Está provado que CPI não faz cair ação da Petrobras, mas tem outro ingrediente: o preço do petróleo
subiu. O fato, parece-me comprovado, é que o anúncio
da CPI não fez cair nenhuma ação, o valor das ações
da Petrobras.
Por outro lado, estamos lidando com interlocutores que não estão qualiﬁcando o debate e que estão dizendo que há prejuízo claro para a Petrobras
e que se aproveitariam com certeza da marola, da
onda, do vagalhão, para, em hipótese de queda das
ações da Petrobras, por qualquer razão, até externa
ao País, por exemplo, um rebaixamento dos preços
do petróleo, viriam eles dizer, então, que a CPI teria
causado a queda do valor dos preços das ações. Se
trabalharmos com honestidade intelectual, veremos
muito melhor, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª porque
é algo que revela que a sociedade lá fora está atenta
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ao que se passa aqui dentro e não vai comprar gato
por lebre; não vai, de forma alguma, permitir que nós,
aqui, sejamos taxados entre alguns pretensiosos que
imaginam que vão poder monopolizar o patriotismo,
e os outros, que não seriam patrióticos, porque estão
apenas querendo apurar se são verdadeiras ou não
as denúncias de corrupção levantadas pela Polícia
Federal, pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União. É o
que queremos saber. Está na hora, então, de vermos
quem de fato tem compromisso com a Petrobras. O
compromisso com a Petrobras é limpá-la. Obrigado,
Presidente Sarney.
Digo a V. Exª, Presidente Fernando Collor, que,
perguntado por jornalistas, ﬁquei extremamente feliz
com sua presença na CPI – se é fato que seu Partido o indicará. Eu disse aos jornalistas: o Presidente
Collor não fará lá nada subalterno, até porque não o
fez quando foi crivado de denúncias no seu Governo.
O Presidente Collor, em nenhum momento, em nenhum instante, obstaculizou as investigações. Quem
me disse isso foi um querido amigo meu e amigo de
V. Exª, auxiliar de V. Exª: o Ministro Jarbas Passarinho,
que disse que nunca imaginou algo parecido. V. Exª
disse: “Ministro, mande tocar as investigações”. E ele
mandou tocar as investigações. V. Exª disse: “Vá com
elas até o ﬁnal”. Não me lembro de articulação de V.
Exª que tenha visado a corromper parlamentares, a
forjar maiorias aqui dentro.
Se há algo que a história tem que registrar é que
V. Exª não se opôs a investigações no seu Governo.
E as pessoas me perguntaram: “O que o senhor espera, Senador Arthur Virgílio, do Presidente Fernando
Collor, investigando a CPI da Petrobras?”. Não tenho
nenhuma dúvida de que, se ele não obstaculizou investigação contra ele, imaginem se ele agora faria algo
diferente daquela atitude corajosa que tomou naquele
momento!
Então, já percebo que seu Partido, o PTB, já pegou o seu quadro mais elevado, pela experiência anterior; aquele que foi Presidente da República e que,
portanto, não vem para deslustrar uma biograﬁa, mas
vem para ver o que é fato e o que não é, separar o que
não é fato do que é fato. E, nessa hora, tenho certeza
de que estaremos juntos, porque o que queremos, de
fato, é o bem da Petrobras e a apuração até o ﬁnal do
que possa haver de errado em defesa da Petrobras.
Parabéns ao seu Partido por ter indicado alguém
que teve coragem de permitir a investigação contra si
próprio e que, com certeza, não obstaculizará jamais
a investigação contra quem mais que seja.
Mas, Senador Valadares, V. Exª fez um discurso
que é o meu. Não tenho outra intenção nem o meu
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Partido. Quero parabenizá-lo por isso. Existe uma pequena diferença na constituição da CPI dos Bancos.
Eu até acabei de ler aqui: os bancos foram devassados
numa CPI da Câmara dos Deputados. Sem dúvida,
sem dúvida. Agora, veja: recorrer ao Supremo é da lei,
ou seja, o que não é da lei é não se ler a CPI, mas,
veja bem, Senador Valadares, em nenhum momento
o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que
V. Exª era impatriótico. Simplesmente tratou como um
fato normal, usou dos recursos que podiam estar ao
alcance dele, mas não disse que ia derrotar V. Exª em
eleição, não disse que V. Exª tinha os dias contados,
tanto que V. Exª se elegeu em seguida; não disse que
iria perseguir V. Exª, e é por isso que um homem justo
e bom como V. Exª disse que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso é um democrata. Ou seja, V. Exª
não fez nada de mais, nada de errado ao propor a investigação dos bancos, até porque era seu dever de
oposicionista. E V. Exª não fez aquilo por plateia, não!
V. Exª fez aquilo por espírito público. Eu conheço V. Exª
de outros carnavais.
Portanto, só quero dizer que seu aparte só enriquece o meu discurso e só fortalece a ideia de que há
pessoas aqui dentro e da base do Governo que não
estão dispostos a ver o que tem de certo e o que tem de
errado, para separarmos o joio do trigo e fazermos da
Petrobras o melhor trigo com que se possa contar para
o desdobramento do desenvolvimento deste País.
Muito obrigado a V. Exª, de coração.
Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Meu
caro Senador Arthur Virgílio, em primeiro lugar, quero
transmitir minha solidariedade a V. Exª e ao seu Partido, em especial a V. Exª, ao Senador Sérgio Guerra,
Presidente Nacional do Partido, e ao Senador Tasso
Jereissati por terem tomado a linha de frente para propositura desta CPI, encabeçando o pedido o Senador
Alvaro Dias. Essa questão da privatização, Senador
Arthur Virgílio, é uma fraude e um jogo sujo do Presidente da República. V. Exª se lembra que esse debate da privatização foi trazido no segundo turno, o que
obrigou, inclusive, o nosso candidato, num gesto que
não foi um gesto maior, o nosso candidato Geraldo Alckmin, a vestir uma camisa com as siglas do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica e da Petrobras, porque o
PT e o Lula – sobretudo o Lula – acusavam o PSDB e
os Partidos coligados ao candidato a Presidente Nacional de defenderem a privatização. A fraude foi tão
grande, Senador Arthur Virgílio, que esse assunto só
foi trazido para o segundo turno e num debate. Hora
nenhuma isso foi discutido durante os quatro anos de
Lula, nem discutido durante o primeiro turno da eleição
presidencial. De forma sorrateira, de forma estranha,
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foi trazido esse debate como está sendo trazido agora, só que agora a eleição ainda está longe. Aqui se
falou, por exemplo, de palanque eleitoral. O Senador
Antonio Carlos Valadares, que sempre faz intervenções
brilhantes, disse, acusou a Oposição de estar atrás de
um palanque. Esse palanque já foi montado pelo Presidente Lula, que quer fazer deste Brasil um Brasil de
imbecilizados, de medíocres. Foi ele, em janeiro deste ano, que acionou a questão do PAC e, com o PAC,
lançou a candidatura da Ministra Chefe da Casa Civil
Dilma Rousseff, e já percorreu este País inteiro, dizendo as baboseiras de sempre e fazendo as ameaças
constantes à Oposição brasileira. Agora, nos acusa a
todos, e não só o PSDB, de irresponsáveis e impatrióticos. Quem foi irresponsável e impatriótico quando
deixou de assinar a chamada Constituição Cidadã de
1988, da qual, ano passado, foram comemorados os
vinte anos? Quem foi? Fomos nós ou foram Lula e o
PT? Quem votou contra o Plano Real? Fomos nós, o
Senador Sérgio Guerra, eu, V. Exª, ou foi Lula que votou e mandou o PT votar contra o Plano Real? Quanto
à Lei de Responsabilidade Fiscal, fomos nós que votamos ou foi Lula que mandou votar contra? Quanto
ao Proer, a ajuda para tirar os bancos do sufoco, o PT
promoveu o maior escândalo nacional contra o Presidente da República pela proposta do Proer. Fomos nós
ou foi Lula e o PT que promoveram inclusive ações na
Justiça contra o Governo FHC? CPIs a torto e à direita,
contra tudo e contra todos, fomos nós ou foi o PT que
apresentou? Nunca dissemos aqui, caro Líder, que uma
CPI era irresponsável. Agora, o Presidente disse que é
irresponsável, e o Líder do seu Partido aqui repete um
cacoete perigoso, muito perigoso, o Senador Aloizio
Mercadante, de que esta CPI tem que ser responsável. Quer dizer que as outras que foram propostas, em
legislaturas anteriores, pelo PT foram responsáveis ou
irresponsáveis? Foram responsáveis ou irresponsáveis?
É preciso acabar, Senador Arthur Virgílio, com essa
pantomima, com essas lorotas, tanto do Presidente da
República como do PT, contra nós. A CPI tem que investigar, sim, a Petrobras. A Petrobras é um patrimônio
que engrandece todos nós brasileiros, que é do povo
brasileiro. Nós temos que defendê-la como Senador da
República, apurar as falcatruas, obras superfaturadas.
Não é o PSDB nem um dissidente do PMDB que diz
que há obras superfaturadas, é o Tribunal de Contas
da União que diz. Se são superfaturadas, tem que haver uma CPI para ver isso. Distribuindo dinheiro para
carnaval e São João sobretudo no Nordeste brasileiro,
o que, junto com a Bolsa Família, faz a festa eleitoral
do Governo. Então, por todas essas coisas e em favor
da tradição, do nome, da grandeza, dos acionistas da
Petrobras, é que a CPI tem que ser proposta. O índice
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Bovespa cresceu ontem e cresceu hoje e não vai cair
em hora nenhuma. Isso chega a ser hilário, dito por
um Presidente da República fora do País, em visita ao
exterior. Ninguém está dizendo aqui que o Presidente
está passeando, porque nós temos responsabilidade.
O Presidente foi tratar questões de Estado e, como tal,
merece a atenção e o respeito da Oposição. Ele é que
não pode nos taxar de irresponsáveis e impatrióticos
lá de fora, porque, se há alguém que foi irresponsável
e que não teve uma conduta patriótica quando foi Deputado aqui, foi ele, Luiz Inácio Lula da Silva, quando
disse, de forma leviana ou não, que a Câmara dos Deputados tinha 300 picaretas, um número elevadíssimo
de picaretas. Por isso, meu caro Senador Arthur Virgílio, temos de enfrentar isso, porque este Governo não
tem condições de falar em ética nem em moralidade.
Quem se envolveu com mensalão, quem traz Waldomiro nas costas, quem conviveu com sanguessugas
e vampiros, quem não deu uma explicação, ainda, sobre o dossiê de São Paulo contra o Governador José
Serra, quem não fala e nem esclarece em deﬁnitivo
sobre os aloprados não pode dar lição de ética. Lição
nenhuma pode ser dada a nós. A gente tem de se impor
aqui. Se existe um palanque eleitoral foi montado pelo
Presidente da República, com a vista grossa feita até
agora pela Justiça Eleitoral do País, que permite que o
Presidente viaje com dinheiro público e apresente sua
candidata, em todo o País e não só no Nordeste, para
disputar uma eleição ainda em outubro de 2010. Por
isso, esses esclarecimentos têm de ser feitos. Esses
esclarecimentos têm sido feitos de forma competente,
racional, corajosa por V. Exª. A V. Exª quero hipotecar a
minha irrestrita solidariedade. Não vou integrar esta CPI
porque discordo da forma mesquinha como o PMDB é
dirigido aqui nesta Casa, sobretudo aqui no Senado.
Vou acompanhar os trabalho de V. Exª e dar minha
contribuição para que esta CPI alcance um êxito total
e completo e para que a Petrobras seja investigada,
como deve ser investigada, pelas notícias constantes
de prática de corrupção, de desvio, de fazer atalho para
pagar a Receita Federal e outras coisas mais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Jarbas Vasconcelos, o aparte de V.Exª é do tamanho da imagem de admiração que o povo brasileiro
construiu pela carreira de V. Exª. Por outro lado, o fato
de V. Exª não ser indicado para a CPI não invalidará
que a frequente e dela participe, como eu, que não
serei membro dela, a frequentarei e dela participarei.
Mas é precisamente um aparte como o de V. Exª que
tornaria despiciendo o que disse antes e torna despiciendo o que eu possa vir a dizer depois. Só tenho a
agradecer pela lucidez, pela seriedade, pela capaci-

Quarta-feira 20

543

18169

dade que teve de coligir dados tão relevantes. Muito
obrigado a V.Exª
Concedo o aparte ao Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Arthur Virgílio, é muito engraçado atribuir-se à
Oposição uma posição antipatriótica, contra a Petrobras.
Agora, no episódio Bolívia, o governo ﬁcou com quem?
Ficou com a Petrobras ou ﬁcou com Evo Morales? Ficou
com Evo Morales. Não foi com a Petrobras não.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E as
ações despencaram naquele momento.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Exatamente. O Governo ﬁcou com Evo Morales, não foi
com a Petrobras não. Portanto, carece de autoridade o
Governo para nos acusar de ser antipatrióticos e contra a Petrobras, porque, no momento crucial, quando
a Petrobras tinha um dos seus grandes negócios com
o gás, o Governo ﬁcou com a Bolívia e permitiu o fechamento, praticamente, dos negócios da Petrobras
na Bolívia. Passivamente, assistiu a isso e não tomou
providência. Então, carece de autoridade o Governo
em relação à Petrobras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
Concedo o aparte ao Senador Mário Couto; em
seguida, ao Senador Cristovam Buarque, ao Senador
Papaléo Paes e ao Senador José Agripino, que não
está na Casa neste momento.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Arthur Virgílio, primeiro quero parabenizar a postura de
V. Exª como oposição. Já mostramos, Senador Arthur
Virgílio, por várias atitudes partidárias, que somos
uma oposição responsável. A sociedade não tem dúvida de que o PSDB nesta Casa faz uma oposição
responsável. E mostramos isso, por várias vezes, na
prática. Calcule V. Exª: se V. Exª, ao terminar o café
da manhã, pegasse um dos principais jornais deste
País e estivesse, na primeira página, em letras garrafais, dito assim: “O Senado está proibido de fazer
Comissão Parlamentar de Inquérito”. O que V. Exª
pensaria nesse momento? Lógico que V. Exª pensaria
que a democracia neste País estava quebrada. Nós
esperamos que nunca, jamais, notícias dessa natureza sejam plantadas na imprensa brasileira, porque o
PSDB resistirá a isso, o PSDB não deixará, em hipótese alguma, que a democracia seja quebrada neste
País. Lutamos muito por ela, Senador Arthur Virgílio.
O resto, Senador, é que o Presidente Lula, taxativamente, claramente, está incomodado com a CPI da
Petrobras. Não existe mais nenhuma desculpa para
isso. Está incomodado por quê? Ora, Senador, todos
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já falaram, V. Exª já falou, e eu vou repetir: a CPI está
sendo proposta em cima de denúncias feitas pelo Tribunal de Contas da União. É verdade ou não é? É fato.
A CPI está em cima de denúncias feitas pela Polícia
Federal. É verdade ou não é? E nós devemos ﬁcar
sem abrir uma CPI porque o Presidente Lula está incomodado, Senador Arthur Virgílio? A sociedade quer
transparência, Senador. Hoje, a sociedade brasileira
está atenta a tudo. A sociedade quer transparência,
doa em quem doer. A sociedade está atenta e sabe
que há necessidade de ﬁscalizarmos a Petrobras, de
ﬁscalizarmos o Dnit. Vamos ﬁscalizar também o Dnit.
E nada, absolutamente nada, vai atingir a Petrobras
na sua pujança de empresa grande. Absolutamente
nada. O que nós vamos questionar, o que nós vamos
ﬁscalizar é a má administração da Petrobras. Bom
para seus acionistas – ótimo para seus acionistas –,
bom para o Brasil, bom para a Petrobras! É isto que
estamos questionando: a administração da empresa,
não a empresa em si, não o conceito da empresa. Então, Senador, mais uma vez, estamos fazendo oposição responsável. Deixe o Presidente Lula questionar!
Deixe o Presidente espernear! É direito dele, como
é direito nosso implantar uma CPI para ﬁscalizar o
Governo. O PSDB, como oposição, não abrirá mão
de CPI responsável nesta Casa. E é isto que estamos
fazendo neste momento: uma CPI com Senadores
que conhecem o problema, com Senadores que têm
em seu currículo identidade reconhecida por cada
Estado em que foram governadores – na maioria
deles. Então, Senador, nós queremos uma CPI com
responsabilidade, nós queremos uma CPI que venha
esclarecer à sociedade o que tem de podre dentro da
Petrobras, e que a Petrobras seja limpa. É isso que
o PSDB vai fazer e quer fazer. Parabéns, PSDB! Parabéns pela sua conduta!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Mário Couto. Antes de conceder um
aparte ao Senador Cristovam, quero dizer que V. Exª
tem absoluta razão. Ou seja, o Ministério Público pode
investigar; a Polícia Federal pode fazer três momentosas investigações sobre a Petrobras; o Tribunal de
Contas da União, idem, através, primeiro, do seu Ministério Público e, depois, certamente, dos seus Ministros; as Cortes podem julgar a Petrobras; agora, o
Congresso, de repente, não. De repente, é pecaminoso
o Congresso, Senadora Marisa Serrano, se debruçar
sobre uma questão que faz parte dos estatutos básicos desta Casa, dos fundamentos desta Casa. O
Congresso não é feito só para investigar. É feito também para investigar. Subtrair mais essa prerrogativa?
Já não bastam as medidas provisórias, subtrair mais
essa prerrogativa!
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Eu sei que as respostas virão não sob... E eu
conﬁo muito na inteligência das pessoas: não virão
sob a forma de “No ano de 1907, V. Exª disse que a
CPI tal não sairia...”. Eu sou mais criativo que isso e
não sou pitonisa para imaginar se é por aí que certas
mentes trafegam. Enﬁm... Mas, de qualquer maneira,
nós estamos discutindo aqui algo relevante. É o maniqueísmo fascistóide, que visa a vencer falsamente
uma luta, impingindo uma mentira à Nação, a de que
aqueles que são contra a apuração de corrupção na
Petrobras seriam contra a Pátria brasileira. Fascistóide,
sim, porque não é democrático e não é de democratas
fazer isso. Eu travo a luta política em qualquer situação, como oposicionista, como governista, depende
do que a eleição diga para mim. Mas não sou capaz
de desqualiﬁcar meus adversários, não sou capaz de
dizer que meus adversários não têm o direito de pensar. Não seria capaz de duvidar da boa-fé dos meus
adversários por mais equivocados que eles fossem e
até por mais tapados que se demonstrassem diante
da realidade do mundo quando eram contra a quebra
dos monopólios, que tanto fortalecimento trouxe para
a economia brasileira. Porque ser tapado politicamente
não signiﬁca ser, Presidente Collor, não signiﬁca ser
mal-intencionado. Tapado é uma coisa, mal-intencionado é outra. Eu sempre tratei com muito respeito; agora, não admito que tratem com desrespeito as minhas
próprias opiniões.
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador,
eu assinei a CPI. Quando assinei o pedido, eu li a lista
dos que haviam assinado e não vi entre eles nenhum
antipatriota, nenhum que não merecesse respeito pelo
trabalho que queriam fazer de apurar o que de fato
acontece na Petrobras. Ontem, li aqui mais de quinze
suspeitas que há hoje sobre a Petrobras. Eu retirei a
minha assinatura no momento em que percebi que a
idéia surgida na quinta-feira, de adiar, por alguns dias,
a instalação dela para ouvir, julgar o que o Presidente
da Petrobras tinha a dizer... quando foi rompido isso.
Então, retirei também. Agora, quero aqui reaﬁrmar meu
protesto contra esse terrorismo, como foi chamado aqui,
de dizer que os que vão fazer a CPI querem destruir a
empresa, querem prejudicar o Governo e que vocês
são destruidores de um patrimônio nacional. Eu quero
manifestar aqui a minha conﬁança. O que vocês vão fazer, de uma forma mais apressada do que eu gostaria,
porque preferiria ter esperado duas ou três semanas, é
apurar o que de fato acontece na Petrobras. E, nisso,
estão defendendo-a. E quero acrescentar que o que
realmente faz o Governo temer é o medo de CPI que o
Governo tem. E a prova é que, no mesmo dia em que
tentou suspender a CPI da Petrobras – e eu retirei a
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minha assinatura, colaborando com isso –, retiraram
dez assinaturas de outra CPI que não ameaçava coisa
nenhuma de empresa alguma, que não tinha nenhuma
ação em jogo: a CPI para analisar as causas do apagão intelectual brasileiro, da crise educacional. E mais,
conseguiram dez assinaturas mentindo, manipulando,
dizendo que eu, como autor, primeiro assinante, queria retirar essa CPI. O Ministro da Educação fez esse
gesto de ligar para os que tinham assinado dizendo
que eu queria retirar. Uma mentira que foi dita. Com
isso, impediram a realização de uma CPI que, mais
ainda do que a da Petrobras, ia tentar analisar o risco que corre este País. A saída do Brasil não está no
pré-sal, mas na pré-escola. É na pré-escola que está
a verdadeira energia deste País. O pré-sal, como V.
Exª disse, além dos anos e anos que vamos ter para
explorar, um dia acaba. A energia que ﬁca é a energia
do cérebro da nossa população. E o que há é um pavor à CPI. Quiseram acabar com a da Petrobras, não
conseguiram; quiseram e conseguiram acabar com a
CPI que tentava analisar por que o Brasil não consegue dar o salto intelectual que, como um país de 200
milhões de habitantes e como a potência econômica
que é, tem o direito e a obrigação de fazer. Retirei a
minha assinatura, mas vão em frente. Levem adiante
o trabalho, vocês mantiveram as assinaturas. Perdi naquele caso; o Governo ganhou. Levem adiante, porque
a gente precisa de uma Petrobras saudável. Se não
houve possibilidade de essa saúde ser vista por uma
simples audiência, como eu desejava, que ela seja
encontrada pelo trabalho de vocês na CPI.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Cristovam, gostaria de chamar a atenção do
Senador Jereissati, da Senadora Marisa Serrano, do
Senador Flexa Ribeiro, do Senador Mário Couto, dos
tucanos que aqui estão, do Senador Papaléo Paes,
que já terá o aparte, para dizer que hoje comentamos
sobre V. Exª na reunião da bancada. E veja a diferença!
Sinceramente, eu teria ﬁcado triste se seis Senadores
tivessem retirado suas assinaturas, mas não ﬁcaria
com raiva de nenhum dos seis, por uma razão bem
simples: era um direito de cada um deles fazer isso,
se porventura tivessem feito uma reﬂexão e concluído
que seria esse o caminho.
Não perdi um milímetro do respeito por V. Exª
porque V. Exª resolveu divergir, junto com o Senador Adelmir Santana – que é outro prezado companheiro, outro prezado amigo –, naquele momento.
Nós não somos fascistas. Nós não somos donos do
pensamento único. Nós não queremos impor o pensamento único. Compreenderíamos perfeitamente,
por mais que nos desagradasse, a posição adotada por quem quer que fosse nesta Casa. Sabemos
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respeitar divergências, e esse é um valor que deve
ser cultuado nesta Casa.
Quando, não sei por que razão, barraram a CPI
de V. Exª sobre o apagão intelectual, só tenho um diagnóstico: deu naquela hora um apagão intelectual no Governo. Não tenho outra explicação. Mas V. Exª fez o que
achou que deveria fazer, e nós ainda... Um dos nossos
colegas ainda louvou V. Exª e o Senador Adelmir por
terem mandado diretamente para a Secretaria-Geral
da Mesa as suas assinaturas, sem temer repercussão.
V. Exªs tomaram a atitude de frente.
Um outro dado: mantive contato, até porque
queria demonstrar, com muita clareza, a posição
nossa de seriedade, de equilíbrio com esta boa ﬁgura de homem público que é o Ministro José Múcio
Monteiro. E o Ministro José Múcio foi absolutamente
sincero comigo, tratando, passo a passo, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Devo dizer que, desta
vez, não vi no Governo nada que parecesse pressão
espúria sobre qualquer Senador. Não vi! Não vi, a
não ser aquilo que é legítimo o Governo fazer, que
é pedir, que é discutir, que é ponderar. Isso foi o que
fez o Governo, isso foi o que fez o Ministro José Múcio Monteiro. Não ouvi proposta de cargos, não ouvi
nada ilegítimo. E quero ressaltar isso, neste momento, até para demonstrar com que ânimo encaro este
momento que vai se iniciar.
Mas V. Exª não deve a mim, a ninguém desta
Casa, a ninguém deste País nenhuma explicação. V. Exª
agiu de acordo com o que a sua consciência mandou.
V. Exª, Senador Cristovam, é um homem respeitável.
Nós dissemos: “Puxa vida! Perdemos a companhia
do Cristovam”. Se tivéssemos perdido a própria CPI,
não diminuiríamos, do mesmo jeito, o respeito por V.
Exª, porque é um direito, e o exercício do direito não
faz com que alguém perca o crédito diante de quem
quer que seja. É o exercício de um direito. O Governo
poderia lutar pela retirada de assinaturas. O Governo
passado fez isso. O Governo próximo, quem sabe, fará
também. É um direito dizer isto aqui: “Neste momento,
não”. Então, vá e faça, tente fazer. O que nós queremos é legitimidade...
(A Presidência faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E
queremos, neste momento, declarar aqui a nossa preocupação com a luta democrática, com o respeito à
opinião dos outros, porque denuncio essa campanha
fascistóide, essa campanha que, por mais que pintem
de esquerda, de uma esquerda meio velha, dos anos
50, é uma campanha de direita, uma campanha atrasada, uma campanha retrógrada, de pessoas que não
têm, na verdade, a capacidade de conviver com quem
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pensa diferente delas; e, se pensam diferente delas,
então começam a armar as mentiras não a la esquerda, mas feito Goebbels, repetindo-se a mentira mil
vezes para impingir nos corações dos brasileiros que
haveria inimigos da Pátria – e os inimigos da Pátria:
aqueles que querem, por amor à Petrobras, impedir
roubalheira na Petrobras.
Obrigado a V. Exª, Senador Cristovam, com
todo respeito que tenho e que continuarei tendo por
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Prorrogo a sessão por mais uma hora.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Papaléo Paes, meu prezado companheiro.
V. Exª hoje foi elogiado em nossa bancada, Senador Cristovam, saiba disso. Foi tratado com todo
respeito e com elogios por nossa bancada.
Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio. Quero, mais uma vez,
reconhecer publicamente suas qualidades de líder,
de brasileiro, de patriota, de estadista. O PSDB se
sente muito bem representado aqui, nesta Casa, por
V. Exª, sabendo que somos mais doze companheiros
sob sua liderança e que nos sentimos seguros da sua
presença aí, nessa tribuna, tratando sobre um assunto extremamente importante para o País. Quero aqui
agradecer e louvar V. Exª, o Senador Tasso Jereissati
e o Senador Sérgio Guerra, que, na semana passada, lutaram, com todas as forças possíveis, para que
pudéssemos fazer essa CPI tornar-se uma realidade.
Lutaram exatamente. E até, hoje, na nossa reunião do
PSDB, falei, ﬁz algumas colocações – talvez até não
tenha sido bem escutado por todos, pois havia várias
conversas paralelas –, mas, se V. Exªs não tivessem
tomado o procedimento que tomaram, não estaríamos
hoje aqui comemorando o ato patriótico que é o de
termos a CPI da Petrobras. Senador Arthur Virgílio, o
Congresso Nacional é um dos três Poderes desta República, é independente, deve ser sempre harmônico,
sim, com o Judiciário e com o Executivo. Mas jamais
poderíamos permitir, Senador Arthur Virgílio, que houvesse uma reunião de líderes partidários – esta é uma
opinião pessoal – para decidirem se iria ou não haver
uma CPI, de acordo com a opinião ou o discurso do
Sr. Presidente da Petrobras. Vejo o seguinte: a cara
do Senado Federal é a cara dos 81 Senadores. Se o
Senado vai bem é porque os 81 vão bem; se vai mal
é porque os 81 vão mal. Então, não aceito, de forma
alguma, que esta Casa vá se ajoelhar, vá se apequenar
diante do Executivo da maneira como se apequenou,
fazendo reunião de líderes para saber se deixávamos
ou não assinaturas para se fazer ou não a CPI. Isso,
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na minha opinião – permitam-me –, é ridículo. É ridículo para o Senado Federal, diante do Executivo. É
ridículo. Por isso, se V. Exª foi ou não foi, por alguma
outra questão, intencionalmente, agradeço a V. Exª
por não ter ido. O PSDB não se fez presente – respeitando todos os líderes –, não se fez presente àquela
reunião, por isso V. Exª estava aqui lutando para que
pudéssemos ter a instalação da CPI. Ontem, recebi um
documento do Sindicato dos Petroleiros, ﬁliado à CUT.
E digo que... Interessante, parece ser a mesma CUT
do PT, antes de chegar ao poder. Parece, porque as
letras são as mesmas, até o formato delas. Parece que
é. Hoje, essa pelegada desse Sindicato dos Petroleiros
chama os Senadores, os responsáveis que assinaram
em prol do Brasil, de irresponsáveis. Irresponsáveis
são eles. Quando vejo o Ministro Paulo Bernardo dizer
em entrevista... Não o conheço, mas tenho referência
de que é um homem de bem, que está fazendo muito
bem o seu trabalho. Mas, infelizmente, perdeu o juízo
quando foi à imprensa dizer que nós queremos a CPI
porque estamos preparando a Petrobras para ser privatizada. Saiba o Sr. Ministro que o povo brasileiro não
é um povo imbecil, saiba ele. Saiba o Sr. Ministro que
ele tem que respeitar essa instituição brasileira que
é a Petrobras. Muito bem, esses aí são aqueles que
sempre primaram pelo desgaste do Poder Legislativo.
Então, eles estão fazendo o papel deles. Mas, aqui,
com muito respeito, quero dizer – porque não admito,
neste momento, fazer qualquer insinuação e deixar em
dúvida os demais companheiros – que, assim como
eu disse que aceitei os outros, não aceito que o Líder
do PT nesta Casa, um grande homem, que conheci
através da sua imagem pública no rádio e na televisão,
Senador Aloizio Mercadante, esteja divulgando neste
País, por meio da imprensa, que estamos preparando
a Petrobras para ser privatizada. Sinceramente, não
aceito. Estou citando o nome do Senador e quero dizer
que isso é um ato inconsequente do Senador. Ele está
cumprindo o papel que o PT o manda cumprir...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se V.
Exª me permite, Senador Papaléo...
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permito.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Essa
ﬁgura tão admirável, tão apreciada por nós, tão estimada por mim, que é o Senador Mercadante, que
agora tem o direito de falar pelo art. 14, pelo art. 28,
pela liderança, como ele quiser, V. Exª o conheceu,
brilhante como sempre, no momento em que ele era
mais recordista de CPI do que a Maurren Maggi em
salto em distância.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Então, exatamente por isso, Senador Arthur, eu não aceito, assim como outras pessoas que têm o respeito público
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aqui. Se forem determinadas pelo Senhor Presidente
da República: “Se não falarem isso vocês perdem os
cargos de vocês, se não falarem isso vocês perdem
isso e aquilo...”. Se poupem, digam para ele: “Olha, eu
já falei, já dei uma entrevista”. Não precisam dar essa
entrevista. Não se desgastem, porque, realmente, o
nosso Presidente também, irresponsavelmente com a
Nação, está fazendo o mesmo discurso. Eu digo que o
Presidente deveria se conter, deveria agradecer a oposição por estar conseguindo fazer essa CPI, porque a
Petrobras é uma instituição pela qual nós temos que zelar, sim, mas não é porque irá ter impacto negativo nos
acionistas ou seja lá em que for que nós vamos deixar
acontecer o “rouba, mas faz”. Nós temos que pesquisar
profundamente nesses casos e ver o quanto ela já fez
de fundo de campanha, porque tudo que nós recebemos
de formação, principalmente... Ela está patrocinando
até briga de galo! Uma briga de galo, R$ 500 mil. Mas
por quê? O dono da rinha ﬁca com R$200 mil e vêm
R$300 mil para o caixa dois do PT. Então, nós temos
que fazer isso. Temos que fazer, primeiro, para manter
essa empresa respeitada como sempre foi e dirigida
por homens de bem, porque, hoje, não se sabe quem
está lá dentro. Depois, nós estamos zelando pelo processo democrático das eleições do ano que vem. Ano
que vem, o PT estará cheio do dinheiro para tentar se
manter no poder, porque ele gostou do poder, porque
o poder lhe trouxe muitos benefícios materiais. E nós
temos que ter uma eleição limpa para deixar o povo
julgar e votar naquele que for melhor para o País. Então, Sr. Líder Arthur Virgílio, ninguém é mais brasileiro
do que ninguém aqui. Todos nós somos patriotas. Nós
temos é que honrar esse patriotismo, representando
o povo brasileiro, representando os nossos Estados
nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Papaléo, respondo V. Exª, antes de conceder o
aparte ao último aparteante que pediu a palavra, para
dizer a V. Exª que, de fato, eu tenho muito respeito pelo
Ministro Paulo Bernardo. É um grande amigo meu, um
bom amigo meu, foi meu colega de Câmara por mais
de uma vez, é uma excelente ﬁgura, um excelente técnico, uma ﬁgura correta, sensata e que dessa vez não
pisou no tomate, pisou no tomateiro inteiro. Porque,
primeiro, uma autoridade econômica – e ele é muito
do bom senso na análise econômica deste Governo
– não pode ﬁcar dando palpites desse tipo em política, enﬁm, por mais que ele tenha uma origem política.
Mas foi um excelente secretário de ﬁnanças em Mato
Grosso do Sul. Eu devo dizer a V. Exª que o Ministro
Paulo Bernardo errou, errou profundamente, porque
participou desse terrorismo barato, desse terrorismo
medíocre, desse terrorismo chinfrim, desse terroris-
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mo cafona de tentar dividir os brasileiros entre bons
e maus, Senadora Marisa. Errou redondamente. Isso
tira a credibilidade dele como autoridade econômica.
Amanhã, ele faz uma projeção qualquer, eu estou autorizado a duvidar duas vezes: a primeira vez porque
eu quero analisar, e a segunda vez porque começa a
perder o crédito, começa a perder a credibilidade. Então, o Ministro Paulo Bernardo deve estar arrependido. Eu o conheço bem, deve estar arrependido e deve
estar, a esta altura, fazendo uma reﬂexão, porque não
é nada – e V. Exªs terão uma surpresa ao ﬁnal da minha fala –demais alguém fazer uma reﬂexão e fazer
uma autocrítica.
Muito obrigado a V. Exª, Senador Papaléo.
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur Virgílio, nosso grande líder, quero primeiro parabenizá-lo não só pelo pronunciamento que faz na tarde
de hoje, como pela postura destemida e corajosa de
V. Exª, do Senador Sérgio Guerra, do Senador Tasso
Jereissati, do Senador Marconi Perillo, que, na sextafeira pela manhã, ﬁzeram na sessão a leitura da CPI
da Petrobras. Eu estava em São Paulo na quinta-feira,
quando lamentei a forma abrupta como a sessão foi
encerrada, havendo ainda Senadores inscritos. E liguei para o Presidente Sérgio Guerra colocando-me
à disposição para estar aqui na sexta-feira, se assim
fosse preciso. Mas os nossos três mosqueteiros, com o
nosso Presidente em exercício, Marconi Perillo, ﬁzeram
aquilo que todos nós, não só do PSDB, mas todos nós
que queremos este Brasil transparente, este Brasil que
respeita a democracia, respeita o direito da minoria,
queríamos que se ﬁzesse, que era a instalação da CPI
da Petrobras. Com uma observação, Senador Arthur
Virgílio: todos nós, brasileiros, temos pela Petrobras
o maior orgulho. É, sem sombra de dúvida, a maior
empresa brasileira; representa o Brasil de forma competente, em nível mundial. Mas não é por isso que o
Congresso Nacional está impedido de apurar denúncias que são veiculadas quase permanentemente pela
mídia, já investigadas pelo TCU e pela Polícia Federal.
Então, irresponsabilidade, Senador Arthur Virgílio, seria
se a CPI não fosse aberta. Aí, sim, seria irresponsabilidade, porque a responsabilidade do Congresso, a
responsabilidade dos parlamentares é fazer com que
se esclareça tudo aquilo que se vem colocando pelo
aparelhamento da Petrobras. Não é a Petrobras empresa que estamos vendo; mas, sim, aquelas pessoas
que hoje estão dirigindo a Petrobras e não o fazem,
pelo menos pelo que se diz, de forma correta. Se a
forma como está sendo conduzida a Petrobras for correta, como V. Exª disse no Jornal das Dez, da Globo
News, na sexta-feira, nós todos vamos aplaudir, nós
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todos vamos dizer à população brasileira que, feita a
investigação, nada foi encontrado. Mas que seja feita a investigação, que não venha a base do Governo
querer blindar a CPI, como tem feito em outras, não
aprovando os requerimentos, não aprovando os depoimentos! Na CPI da Petrobras, com uma relação de
três membros da oposição e oito membros da base do
Governo, eles vão, evidentemente, querer impedir que
se faça a investigação. Mas tenho certeza absoluta de
que aqueles Senadores que estarão lá representando
os partidos da base do Governo, também eles querem
que se esclareça da melhor forma possível, da forma
mais transparente o que está ocorrendo na Petrobras.
E que todos nós cheguemos à conclusão de que realmente não há irregularidade nesta grande empresa
brasileira! Não aceitaremos, Senador Tasso Jereissati,
tropa de choque. Tropa de choque não surtirá efeito
nesta CPI. Sabe por quê? Porque a sociedade brasileira está atenta ao trabalho do Senado Federal, está
atenta ao trabalho do Congresso Nacional, e estará
atenta ao trabalho da CPI. E, aí, a mídia, a imprensa
vai divulgar à sociedade todas aquelas informações,
todas aquelas irregularidades que, por acaso, a CPI
queira investigar e a base do Governo não permita. Aí,
sim, pela vontade popular, nós vamos poder chegar ao
ﬁnal que todos nós queremos chegar: que se esclareça e que se chegue à conclusão de que a Petrobras
realmente é uma empresa que orgulhece todos nós,
não só como empresa, mas por sua gestão também.
Parabéns a V. Exª!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Arthur Virgílio, solicito a V. Exª que
encerre para que possamos iniciar a Ordem do Dia,
conforme solicitação do Líder Romero Jucá.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Encerrarei, mas não sem antes dirigir algumas palavras
a V. Exª e à Casa que julgo relevantes, Senador José
Agripino.
Em primeiro lugar, quero lembrar a manifestação
de Epaminondas Neto na Folha de S.Paulo. “Contra
discurso vagabundo e terrorista, ações da Petrobras
sobem 4,5%”. Aqui, tive a honradez intelectual de dizer
que a CPI não fez subir as ações da Petrobras. O preço
do petróleo é que aumentou, sim. Por outro lado, aqui
diz Epaminondas Neto: “Já imaginaram se as ações
da Petrobras tivessem caído por alguma razão? Logo
se atribuiria o fato à CPI”. Ou seja, é preciso acabar
com esse terrorismo barato, com essa forma vulgar
de se fazer política.
Quero fazer dois registros. O primeiro, Presidente Marconi Perillo, é que V. Exª ﬁrmou uma posição
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de liderança entre seus companheiros de Mesa e de
respeitabilidade, junto a eles e a toda a Casa, quando, ao vir para cá na sexta-feira, pura e simplesmente
cumpriu com o seu dever. V. Exª cumpriu com o seu
dever. Então, aquela história de que mandou jatinho
do Senador Jereissati buscar é absurda, mentirosa.
V. Exª veio como um Senador normal, que sabe do
seu dever, que tem coragem cívica, o que interessa
para cumprir precisamente com os desígnios do seu
mandato.
Devo dizer ainda que a Senadora que presidiu
a sessão, ﬁgura estimada, que encerrou a sessão
quando havia orador, eu tinha pedido a palavra como
líder, tive a lealdade de avisar que V. Exª vinha para
fazer a leitura... Não vou deixar de estimá-la, simplesmente deploro porque não foi a atitude mais correta.
Porque, eu vejo, a sessão ia até às 11h da noite, e
dizer que não havia orador... Não. Havia. Eu estava
inscrito; estava inscrito o Senador Jereissati também.
Isso tudo eu considero passado. Ela errou. Errou e
acirrou os ânimos.
Do mesmo modo, Sr. Presidente, eu gostaria
de, neste momento, pedir desculpas à Casa com clareza, porque eu nunca poderia ter tomado a atitude
que tomei. Por mais revoltado que eu estivesse, foi
uma atitude intempestiva, uma atitude juvenil que não
cabe nos cabelos grisalhos que eu ostento, não cabe
na vida longa que tenho. Ou seja, eu tinha todo o direito de ﬁcar zangado, todo o direito de protestar. Eu
poderia representar contra a Senadora em qualquer
instância desta Casa, mas eu não poderia ter subido
a esta Mesa e, sem ser membro da Mesa, e com a
sessão encerrada por alguém que tinha a autoridade
para encerrá-la, embora com a autoridade a ser questionada depois – talvez, na própria Comissão de Ética
–, eu não poderia ter feito o que ﬁz.
Gostaria, portanto, perante a Nação e perante
meus companheiros, meus adversários, pedir desculpas pelo gesto intempestivo que não posso jurar que
não repetirei, até porque eu me conheço. Agora, era
muito comum fazer isso nos meus tempos de política
estudantil. Eu fui estudantil, naquele momento, fui intempestivo e deixei que o coração funcionasse mais
forte do que a razão. Isso não é próprio de um Senador, muito menos de um líder de um partido do peso
do PSDB.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210 1º e 2º
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Aloizio
Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estou
inscrito como líder e gostaria que a Mesa me desse o
espaço suﬁciente para fazer o debate. Fui citado inúmeras vezes nesse pronunciamento do Senador que
me antecedeu e gostaria, ou pelo art. 14, ou como líder, que estou inscrito, de poder subir à tribuna e dar
continuidade a esse debate.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Aloizio, V. Exª está inscrito como líder,
e também tem direito a usar a palavra pelo art. 14.
Agora, há uma solicitação do Senador Romero Jucá
e do Líder Agripino em relação à Ordem do Dia. Gostaria apenas que fosse feito um entendimento, porque
V.Exª terá a palavra assegurada pelo tempo que julgar
conveniente.
Com a palavra, o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas
para pedir que votássemos em um minuto a medida
provisória. Há um acordo. Nós votaríamos em um minuto, e o Senador Mercadante, na hora em que for se
colocar – e com muita razão, e tem motivos para isso
– poderá haver tréplicas; na verdade esse debate vai
acontecer. E como se trata de um assunto em que
já há um acordo, é só colocar em votação simbólica,
em um minuto votamos, Sr. Presidente. Queria fazer
esse apelo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Senador Agripino, depois eu vou dar uma
opinião.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pedi a
palavra pela ordem para tratar do assunto que o Senador Arthur Virgílio tratou com muita elegância, para
manifestar também a minha opinião sobre o assunto.
Não serei muito longo. Mas acho e concordo com o
Senador Romero Jucá que, para efeito de produtividade da pauta, nós poderíamos rapidamente ouvir
o relatório de S. Exª, apreciar e votar a medida provisória, e em seguida V. Exª, se assim o entender,
concederá a palavra pela ordem aos que estiverem
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inscritos e aos Líderes que estiverem inscritos, para
que eles possam fazer as suas manifestações. É a
minha sugestão.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Aliás, V. Exª contribui com o andamento da
sessão. Antes de passar a palavra ao Senador Flexa
Ribeiro, eu gostaria de dizer ao Senador Jucá que
nós temos aqui também algumas autoridades para
serem votadas. Eu gostaria de indagar se votaríamos hoje ou se prorrogaríamos, ou postergaríamos
para amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aí nós
faremos um pacto de votar as autoridades amanhã, já
que seriam três votações nominais, e eu acho que o
Senador Mercadante, com toda a razão, tem o direito
de se colocar também.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Nós temos três PECs para serem lidas...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós não
temos nem número aqui para votar, é um risco votar
as autoridades já a um horário desse, com quórum
baixo.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Se há concordância em relação às autoridades e à leitura das PECs, aliás, à discussão
das PECs...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós votaríamos as autoridades amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu vou passar a palavra ao Senador Flexa, logo
a seguir coloco em votação essa medida provisória,
que é consensual, passo a palavra ao Senador Mercadante, depois ao Senador Agripino.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador Marconi
Perillo, é um requerimento que faço:
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais do Senado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Jerônimo Rodrigues, Presidente
fundador do grupo “LÍDER”. Requeiro as seguintes
homenagens: inserção em ata de voto de profundo
pesar pelo falecimento e apresentação de condolências à família.
É importante, Senador Marconi Perillo, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, dizer o seguinte:
O “LÍDER” é um dos maiores grupos empresariais do Pará, proporciona mais de 5.200
empregos diretos, beneﬁciando cerca de mais
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de 22.000 pessoas, uma comunidade comparável a população de alguns municípios do
meu Estado.
A origem do grupo LÍDER remonta à
década de 60, quando Jerônimo Rodrigues
e seus ﬁlhos Osmar, Oscar e, mais tarde,
João, José e Celso, exerciam o comércio,
a partir de Igarapé-Miri com uma pequena
frota que chegou a quatro embarcações –
era o famoso regatão, comércio feito com
embarcações ao longo dos rios da Amazônia –, subindo e descendo os rios na rota
do Marajó, na região do salgado, e depois
no baixo amazonas, abastecendo as populações ribeirinhas.
Em 1973 chegaram a Belém, comprando
o café líder, no porto do sal, e fundaram os armazéns Líder, atuando no ramo do comércio
atacadista de gêneros alimentícios. Em 1975
inauguraram o seu primeiro supermercado no
bairro condor. A partir daí, já com a participação em Belém de José e Celso Rodrigues, o
Grupo vem ampliando seus empreendimentos, que atualmente conta com onze lojas de
supermercados e hipermercados, cinco lojas
magazan, oito pontos de farmalíder e o castanheira shopping center, o grupo LÍDER ocupou
em 2008 a 14º posição no ranking nacional
da Associação Paraense de Supermercados
– ASPAS.
Jerônimo Rodrigues deixa, além de saudosos amigos e uma contribuição sem par para
o Estado do Pará, 9 ﬁlhos, 46 netos e mais de
30 bisnetos.
Era a inserção que queria fazer, de pesar, pela
perda desse grande empresário, empreendedor, do
Estado do Pará que foi Jerônimo Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 584, DE 2009
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. Jerônimo Rodrigues.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais do Senado Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Jerônimo Rodrigues, Presidente – fun-
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dador do grupo “LÍDER”. Requeiro ainda as seguintes
homenagens:
a) Inserção em ata de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento;
b) Apresentação de Condolências à família.
Justiﬁcação
Centenas de pessoas deixaram na manhã de
sábado, dia 16-5-2009, seu último adeus ao presidente-fundador do grupo Líder, o empresário Jerônimo Rodrigues. Reconhecido por parentes e amigos
como uni grande homem, com espírito de liderança e
ﬁrmeza de caráter.
O “LÍDER” é um dos maiores grupos empresariais
do Pará, proporciona mais de 5.200 empregos diretos,
beneﬁciando cerca de mais de 22.000 pessoas, uma
comunidade comparável a população de alguns municípios do Estado do Pará.
A origem do grupo LÍDER remonta à década de
60, quando Jerônimo Rodrigues e seus ﬁlhos Osmar,
Oscar e, mais tarde, João, José e Celso, exerciam o
comércio, a partir de Igarapé-Miri com uma pequena
frota que chegou a quatro embarcações, subindo e
descendo os rios na rota do Marajó, da região do salgado, e depois no baixo amazonas, abastecendo as
populações ribeirinhas.
Em 1973 chegaram a Belém, comprando o café
líder, do porto do sal e fundaram os armazéns Líder,
atuando no ramo do comércio atacadista de gêneros
alimentícios. Em 1975 inauguraram o seu primeiro
supermercado no bairro condor. A partir daí, já com
a participação em Belém de José e Celso Rodrigues,
o Grupo vem ampliando seus empreendimentos, que
atualmente conta com onze lojas de supermercados
e hipermercados, cinco lojas de magazan, oito pontos de farmalíder e o castanheira shopping Center,
O grupo LÍDER ocupou em 2008 a 14º posição no
ranking da Associação Paraense de Supermercados – ASPAS.
Jerônimo Rodrigues deixa, além de saudosos
amigos e uma contribuição sem par para o Estado do
Pará, 9 ﬁlhos, 46 netos e mais de 30 bisnetos.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esta Presidência associa-se ao voto de pesar
de V. Exª, solicita que seja consignado em Ata e determina também que todas as providências solicitadas
sejam adotadas.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 585 DE 2009
Requer Voto de Aplauso á atleta Maurren Maggi, campeã olímpica de salto em
distância em Pequim 2008, pela conquista
da Medalha de Ouro no GP de Atletismo,
realizado no Estádio Engenhão, em maio
de 2009, no Rio de Janeiro.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à atleta Maurren Maggi, campeã olímpica de salto em distância em
Pequim 2008, pela conquista da Medalha de Ouro no
GP de Atletismo, realizado no Estádio Engenhão, em
maio de 2009, no Rio de Janeiro.
Requeiro, também, que deste Voto de Aplauso,
seja cientiﬁcada a homenageada.
Justiﬁcação
Com a marca de 6,85 metros no terceiro salto,
nem precisou fazer sua quarta tentativa para ﬁcar com
o 1º lugar no GP do Rio de Janeiro, realizado em maio
de 2009.
Ao receber a conﬁrmação da vitória, a comemoração de Maurren começou com um rápido samba
no pé em frente à plateia, estendeu-se com um longo
abraço na ﬁlha Sophia e terminou em uma emocionada volta olimpica pelo estádio abraçada na bandeira
do Brasil.
Para ultrapassar com mais facilidade a marca,
Maurren disse que tem treinado intensamente e que
fará no GP de Atletismo de Belém, no domingo, mais
um aquecimento. Antes do Mundial, o campeonato que
mais importa para ela – e será realizado em agosto
na capital alemã –, a saltadora disputará o Meeting de
Hengelo, na Holanda, retornando ao Brasil para o Troféu
Brasil de Atletismo, em junho. “Tenho treinado muito. No
Mundial, preciso superar a marca dos 7 metros”.
Maurren estreou na temporada de 2009 no Super
Grand Prix do Catar, em Doha, realizado no início do
mês. Na ocasião, a brasileira ﬁcou em terceiro lugar.
A campeã foi a norte-americana Brittnei Reese, que
ontem teve de se contentar com o bronze, após saltar
apenas 6,70 metros. “Tudo saiu do jeito que eu esperava aqui no Rio, com a americana lá atrás”.
A homenagem que ora formulo, justiﬁca-se pelos inegáveis méritos da atleta brasileira, atual campeã olimpica.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
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O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 586, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 258, do RISF, que o
Projeto de Lei do Senado nº 382 de 2008, que “dispõe
sobre a liberdade de expressão e dá outras providências” passe a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 315 de 2005, que “altera a Lei nº 5.250,
de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de
manifestação do pensamento e de informação” e com
o Projeto de Lei do Senado nº 257 de 2005, que “acrescenta parágrafos ao art. 12 e um artigo 23-A à Lei nº
5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (“Lei de Imprensa”),
para disciplinar a divulgação de informações lesivas
à dignidade da pessoa humana”, por disporem sobre
a mesma matéria.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senadora
Serys Slhessarenko.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 587, DE 2009
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro que deixem de tramitar em conjunto os Projetos de Lei da Câmara nºs 73, de 2003; 10, de 2006
e 47, de 2008, com os Projetos de Lei do Senado nos
468, de 1999, 189, de 2002; 125 e 537, de 2003; 129
de 2004; 24, 230, 232 e 387, de 2005; 243, de 2006;
328, de 2007, e 170, de 2008, por não regularem a
mesma matéria.
Justiﬁcação
Em 21 de outubro de 2008, foi aprovado o Requerimento nº 1.261, de 2008, para tramitação em
conjunto das proposições acima listadas.
Ao ser designado para relatar a matéria, junto à
Comissão de Assuntos Sociais, no entanto, depareime com a impossibilidade de apreciação conjunta de
todas as proposições, posto tratarem de temas absolutamente diversos e independentes.
Assim, para que não se prejudique a análise das
proposições, faz-se necessário o desapensamento
dos projetos de lei, para que recebam pareceres individuais.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Jayme Campos.
REQUERIMENTO Nº 588 , DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento das proposições legislativas a seguir relacionadas, por não versarem, em seu conjunto, sobre

554

18180

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a mesma matéria: os Projetos de Lei da Câmara nºs
97, de 2003, 69 e 110, de 2006, e os Projetos de Lei
do Senado nºs 310 e 315, de 1999, 67, de 2002, 134,
135, 154, 204, 311, 338, 378, 438, 457 e 508, de 2003,
13, 113, 196, 199, 225, 227 e 267, de 2004, 3, 204,
280, 301, 307, 339, 344, 357, 378 e 383, de 2005, 55,
59, 65, 105, 159, 162, 167, 197 e 283, de 2006, 47,
61, 239, 287, 327, 496, 537 e 689, de 2007, e 7,148,
149. 220 e 270, de 2008.
Outrossim, requeiro a tramitação em conjunta
dos seguintes blocos de proposições legislativas, por
versarem sobre a mesma matéria:
a) Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2003, e
Projetos de Lei do Senado nºs 344, de 2005, 283, de
2006, e 496, de 2007;
b) Projetos de Lei do Senado nºs 310 e 315, de
1999, 67, de 2002, e 267, de 2004;
c) Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2006, e
Projeto de Lei do Senado n0 3, de 2005;
d) Projeto de Lei da Câmara n0 110, de 2006, e
Projetos de Lei do Senado nºs 199, de 2004, 204 e
307, de 2005, e 327, de 2007;
e) Projetos de Lei do Senado nºs 135, 204 e 508,
de 2003, e 383, de 2005;
f) Projetos de Lei do Senado nºs 154, de 2003,
e 339, de 2005;
g) Projetos de Lei do Senado nºs 338, de 2003,
13, de 2004, 162, de 2006, e 149, de 2008;
h) Projetos de Lei do Senado nºs 438, de 2003,
357, de 2005, 159, de 2006, e 239 e 287, de 2007;
i) Projetos de Lei do Senado nºs 113 e 227, de
2004;
j) Projetos de Lei do Senado nºs 196, de 2004,
e 280 e 301, de 2005;
k) Projetos de Lei do Senado nºs 105, de 2006,
e 537 e 689, de 2007;
l) Projetos de Lei do Senado nºs 457, de 2003,
e 59, de 2006;
m) Projetos de Lei do Senado nºs 197, de 2006,
e 7, de 2008.
Justiﬁcação
Recebi todas as matérias aqui referidas como
Relatora no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em exame mais aprofundado, percebi que as matérias não guardam aﬁnidade a ponto
de justiﬁcar o apensamento geral. Portanto, requeiro
a tramitação em conjunta apenas dos blocos de proposições deﬁnidos acima.
Sala das Sessões, 19 de maio de maio 2009. –
Kátia Abreu
(À mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 589, DE 2009
Requer Voto de Aplauso ao povo de
Humaitá, Amazonas, pelo transcurso do
140º aniversário de fundação do município,
em 15 de maio de 2009.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo de Humaitá, ao ensejo do 140º aniversário de sua fundação, no
dia 15 de maio de 2009.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, Profº JOSÉ
LOBO DO NASCIMENTO, do Vice-Prefeito, RENATO
PEREIRA GONÇALVES e, por intermédio da Prefeitura, ao Presidente e demais membros da Câmara de
Vereadores, ao Poder Judiciário local e, principalmente,
à população do município.
Justiﬁcação
Humaitá, localizado no Alto Rio Madeira, foi criado em 1869, com a criação da Freguesia de Nossa
Senhora do Bem de Humaitá. Mais tarde, pela Lei
Provincial nº 790, torna-se sede do município de Manicoré, para, em 1890, desmembrar-se, tornando-se
município autônomo.
Com população de 33 mil habitantes, é hoje um
dos mais prósperos municípios do meu estado, o Amazonas.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão sobre a mesa cinco projetos de lei de conversão, relativamente às medidas provisórias que chegaram ao Senado na mesma data.
Como não há acordo em relação às outras quatro,
nós vamos submeter a voto o Item 3 da pauta:
Item 3:
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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, 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 454, de 2009).
Relator revisor: Senador Romero Jucá
Concedo a palavra ao Senador Romero
Jucá, Relator revisor da matéria.
PARECER Nº 495, DE 2009 – PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, essa medida provisória, editada pelo
Presidente da República, faz justiça ao Estado de Roraima. Estamos apresentando uma emenda para atender
também ao Estado do Amapá e, com isso, possibilitar
a transferência das terras que hoje estão com a União
para o domínio do Estado, para que possa ser feita a
titularização dessas terras.
É importante registrar aqui que esse processo
iniciou-se com a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de
2001, que foi apresentada pela Senadora Marluce
Pinto. Depois, atuei nessa ação. Nós aprovamos uma
medida provisória para liberar até 500 hectares, na
Lei nº 8.666, da regularização fundiária sem licitação.
Depois, ampliamos para 1.500 hectares. E agora o
Presidente Lula faz a medida provisória que possibilita
a transferência, de vez, dessa terra que era da União
para o Estado de Roraima.
Nós teremos, na próxima sexta-feira, a transferência das primeiras glebas do Incra para o Estado de
Roraima. Mais de 2,1 milhões de hectares, ou seja, o
equivalente a um Estado de Sergipe já será repassado,
efetivamente, na próxima sexta-feira, nas transferências das glebas Cauamé e Caracaraí.
Fiz uma emenda a essa medida provisória,
atendendo a pleito do Presidente José Sarney e
à ação do Senador Papaléo e do Senador Gilvam
Borges.
Portanto, ao emendar essa medida provisória,
estarão regularizados...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – São três emendas?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – São três
emendas.
Serão atendidos os Estados de Roraima e do
Amapá.
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Faço a Emenda nº 10, a Emenda nº 11 e a Emenda nº 12, exatamente para adequar a medida provisória
aos Estados de Roraima e do Amapá.
Este é o parecer, pela constitucionalidade, e, no
mérito, pela aprovação, com as emenda que referenciei, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer, na íntegra:
PARECER Nº 495, DE 2009
De Plenário, sobre o Projeto de Lei
de Conversão nº 7, de 2009, proveniente
da Medida Provisória nº 454, 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.
Relator-Revisor: Senador Romero Jucá
I – Relatório
A Medida Provisória nº 454, de 2009, dá nova
redação a três artigos da Lei nº 10.304, de 2001, que
transfere ao Estado de Roraima terras pertencentes à
União. O diploma legal tem o objetivo de assegurar ao
Estado de Roraima o direito de que as terras federais
lhe sejam efetivamente transferidas.
Como ressalta o Ministro Guilherme Cassel, na
Exposição de Motivos relativa à presente Medida Provisória, o Estado de Roraima, com base na redação
original da Lei nº 10.304, de 2001, tentou providenciar
junto ao Registro Geral de Imóveis a transferência do
domínio e a alteração da matrícula de vários imóveis.
Entretanto, não logrou êxito, uma vez que o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar as Ações Civis Originárias
nº 653 e 768, entendeu que a edição daquele diploma legal, não teve o condão de transferir as terras
pertencentes à União para Roraima, tendo em vista a
necessidade de identiﬁcação prévia das áreas a serem mantidas em nome da União e a necessidade de
regulamentação da lei.
Em face dessa realidade, o Estado de Roraima
encetou tratativas junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, buscando entendimento sobre a aplicação
da lei. Desse processo resultou o encaminhamento da
Medida Provisória de que aqui se trata.
A Medida Provisória foi aprovada na Câmara
dos Deputados na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 7, de 2009, com o acolhimento de
emenda que autoriza o Estado de Roraima a destinar
as terras transferidas também a atividades agrícolas
diversiﬁcadas.
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II – Análise
A Medida Provisória nº 454, de 2009, trata de matéria relevante pois permite deﬁnição precisa das áreas
excluídas da transferência e normatização menos restrita acerca da utilização a ser dada às áreas a serem
transferidas pela União ao Estado de Roraima.
A urgência de sua adoção, por seu turno, revelase em razão do fato, citado na respectiva Exposição
de Motivos, de que as tentativas de realização das
transferências baseadas na até então vigente redação
da Lei nº 10.304, de 2001, frustraram-se. Além disso,
é necessário proporcionar ao Estado de Roraima as
condições necessárias ao seu desenvolvimento, inclusive a capacidade de ordenamento e controle da
ocupação territorial.
Como ressalta o parecer aprovado pela Câmara
dos Deputados, os requisitos do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, pertinentes à adequação
ﬁnanceira e orçamentária, são também atendidos pela
Medida Provisória sob exame, dada sua conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei
de Responsabilidade Fiscal, assim como com a Lei
do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento da União.
No tocante ao mérito, a Medida Provisória tem o
objetivo de propiciar ao Estado de Roraima as condições necessárias ao seu desenvolvimento, nelas incluindo a realização de suas vocações para a conservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável.
O Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2009,
aprovado pela Câmara dos Deputados, acresce a dimensão agrícola, o que nos parece ser uma perspectiva
coerente com as necessidades da população do novo
Estado, criado pela Constituição de 1988.
Parece-nos essencial destacar, a respeito da matéria que ora discutirmos, que a decisão do Supremo
Tribunal Federal a respeito da Reserva de Raposa/Serra
do Sol, contribui poderosamente no sentido de ressaltar
a relevância e a urgência da Medida Provisória, assim
como a oportunidade e conveniência da emenda a ela
apresentada pela Câmara dos Deputados.
A positiva repercussão da disciplina da matéria
por esta Medida Provisória levou a que os representantes do Amapá – unidade federada também transformada em Estado pela Constituição de 1988 – reivindicassem a extensão desse novo marco normativo
ao seu Estado.
Trata-se de reivindicação das mais justas, tendo
em vista a identidade da situação dos dois Estados.
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Medida Provisória nº 454, de 2009, e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de
2009, dela proveniente, com as seguintes emendas:
EMENDA Nº 10
Dê-se ao art. 1º do PLV nº 7, de 2009, a seguinte redação:
“Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº
10.304, de 5 de novembro de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 1º As terras pertencentes à União,
compreendidas nos Estados de Roraima e do
Amapá, passam ao domínio desses Estados,
mantidos os seus atuais limites e confrontações, nos termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias. (NR)’
‘Art. 2º São excluídas da transferência
de que trata esta lei:
I – as áreas relacionadas nos incisos II a
XI do art. 20 da Constituição Federal;
II – as terras destinadas ou em processo de destinação pela União a projetos de
assentamento;
III – as áreas de unidades de conservação
já instituídas pela União e aquelas em processo
de instituição, conforme regulamento;
IV – as áreas afetadas, de modo expresso
ou tácito, a uso público comum ou especial;
V – as áreas destinadas a uso especial
do Ministério da Defesa; e
VI – as áreas objeto de títulos expedidos pela União que não tenham sido extintos
por descumprimento de cláusula resolutória.
(NR)’
‘Art. 3º As terras transferidas ao domínio
dos Estados de Roraima e do Amapá deverão
ser preferencialmente utilizadas em atividades agrícolas diversiﬁcadas, de conservação
ambiental e desenvolvimento sustentável, de
assentamento, de colonização e de regularização fundiária, podendo ser adotado o regime
de concessão de uso previsto no Decreto-Lei
nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
..................................... .................(NR)’
“Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei.(NR)”

III – Voto

EMENDA Nº 11

Em face de todo o exposto, somos pela admissibilidade e pela adequação econômico-ﬁnanceira da

Acresça-se ao PLV nº 7, de 2009, o seguinte art.
2º, renumerando-se o atual art. 2º como art. 3º:
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“Art. 2º Dê-se à ementa da Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, a seguinte redação:
‘Transfere ao domínio dos Estados de
Roraima e do Amapá terras pertencentes à
União e dá outras providências.’’’
EMENDA Nº 12
Dê-se à ementa do PLV nº 7, de 2009, a seguinte redação:
“Dá nova redação à Lei nº 10.304, de 5 de
novembro de 2001, que transfere ao domínio
dos Estados de Roraima terras pertencentes
à União e dá outras providências.”
Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Senador
Romero Jucá
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador
Romero Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional.
No mérito, favorável ao projeto de lei de conversão com três emendas.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Para encaminhar, está inscrito o Senador Arthur
Virgílio. Concedo a palavra a S. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa é matéria que interessa profundamente à boa execução de um governo do meu Partido, e eu agiria do mesmo jeito se fosse governo de
qualquer partido.
Esta Medida Provisória nº 454, de 2009, relatada
muito competentemente pelo Senador Romero Jucá,
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.
Essa preocupação me foi ressaltada também
pelos Senadores Mozarildo Cavalcanti e Augusto Botelho.
O Governo, ao editar a Medida Provisória nº
454, promoveu a alteração dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei
nº 10.304, de 2001. No art. 2º, além das exceções já
previstas, a medida acrescentou mais áreas que não
poderão ser transferidas ao Estado de Roraima: primeiro, bens da União como recursos naturais, mar
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territorial, terrenos de marinha e terras originalmente
utilizadas pelos índios, previstos no art. 20 da Constituição Federal; segundo, terras destinadas a projetos de assentamento; terceiro, áreas de unidades de
conservação já instituídas pela União ou em processo
de instituição; quarto, áreas afetadas a uso público comum ou especial; quinto, áreas destinadas a uso do
Ministério da Defesa; e sexto, áreas objeto de títulos
expedidos pela União que não tenham sido extintos
por descumprimento de cláusula resolutória.
O art. 3º da Lei nº 10.304, de 2001, previa que as
terras transferidas deveriam ser utilizadas em atividades de assentamento e de colonização. Com o novo
texto da medida provisória, foi acrescentado que essas
terras deveriam ser “preferencialmente” utilizadas em
atividades de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, além das demais previstas na lei.
Após a votação na Câmara dos Deputados, o texto
da MP passou a incluir, ainda, que a utilização das
terras poderá ser, também, para atividades agrícolas
diversiﬁcadas. A alteração teve origem na emenda
do Deputado Márcio Junqueira (DEM – RR), acatada
pelo Relator, Deputado Urzenir Rocha (PSDB – RR),
e posteriormente aprovada em plenário.
O Relator no Senado, Senador Romero Jucá,
apresentou emenda estendendo ao Estado do Amapá
os benefícios concedidos ao Estado de Roraima.
Em pronunciamento, o Deputado Márcio Junqueira aﬁrmou que a medida provisória é um “começo de
avanço”, mas não atende totalmente ao Estado. Ele
avalia que pelo menos três pontos precisam ser revistos: a brecha para criação de unidades de conservação em lavrados; a abertura para criação de novas
reservas ambientais no Estado; e o excesso do enfoque ambiental nas condicionantes estabelecidas para
a transferência das áreas.
Na visão do Deputado, o texto da medida provisória revela que o Governo Federal desconhece bastante
a Amazônia. O Parlamentar considera que a legislação
deveria discriminar os diversos biomas que compõem
as áreas do Estado, com menos rigor para concessão
de licenças ambientais onde não houver cobertura de
mata fechada.
A medida provisória prevê, entretanto, que o uso
das terras transferidas da União para Roraima seja preferencialmente para abrigar assentamentos e projetos
de conservação ambiental, de desenvolvimento sustentável, de colonização e de regularização fundiária.
Fico feliz porque sei que isso atende, Senador
Romero, e muito, a um anseio também da Bancada de
Goiás, Senador José Sarney, Senador Gilvam Borges,
meu prezado e querido companheiro e amigo Senador
Papaléo Paes.
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Essa é uma homenagem que aqui prestamos
à memória do Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto,
homenagem que prestamos também ao Governador
Anchieta Júnior, do nosso Partido, Senador Marconi
Perillo. Repito, poderia ser de qualquer partido, porque
isso é bom para Roraima, isso resgata Roraima de prejuízos recentes que teve que arcar. Imagino que isso
facilita a boa gestão que vai sendo empreendida por
um Governador jovem e dinâmico, que procura cumprir perante o País e perante o seu povo roraimense
com o seu dever.
Portanto, obviamente que o PSDB encaminha
o voto a favor da aprovação dessa matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, para encaminhar os pressupostos, o Senador Papaléo Paes.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr.
Presidente, pela ordem, o Senador Papaléo, que tinha
pedido na frente, cedeu-me o lugar.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Não é possível, Senador Valter, estamos no
encaminhamento de votação. Passarei a palavra a V.
Exª logo após, por favor.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Medida
Provisória nº 454, de 2009, dá nova redação aos arts.
2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304, de 05 de novembro de
2001, que transfere ao domínio do Estado de Roraima
terras pertencentes à União. A lei havia autorizado a
transferência das terras, mas a operação não pôde ser
ﬁnalizada porque faltava o detalhamento das áreas que
devem permanecer com a União.
O Governo, ao editar a MP 454, promoveu a alteração dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304/2001. De
acordo com as novas regras, não poderá ser transferida a propriedade da União sobre os seguintes bens:
recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva; o mar territorial; os terrenos de
marinha e seus acrescidos; as terras destinadas a projetos de assentamento; as terras ou áreas reservadas
a unidades de conservação; as áreas de uso público
comum ou especial, como um local onde estiver instalado um aeroporto; as áreas usadas pelo Ministério
da Defesa; e aquelas concedidas pela União de ma-
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neira condicional, como as que foram oferecidas para
a instalação de empresas.
A legislação anterior previa que as terras transferidas deveriam ser utilizadas em atividades de assentamento e de colonização. Com o advento da medida
provisória, essas terras devem ser “preferencialmente”
utilizadas em atividades de conservação ambiental e
desenvolvimento sustentável, além das demais previstas na lei. Após a votação na Câmara dos Deputados,
o texto da medida provisória passou a incluir, ainda,
que a utilização das terras poderá ser, também, para
atividades agrícolas diversiﬁcadas. A alteração teve
origem na emenda do Deputado Márcio Junqueira,
acatada pelo Relator, Deputado Urzenir Rocha, e,
posteriormente, aprovada em plenário.
O Deputado Urzenir disse que, desde que foi
transformado em Estado, Roraima aguardava a transferência efetiva do seu patrimônio. “O Estado era virtual, existia no papel, mas não tinha patrimônio. A partir de agora, o governo poderá implementar projetos
para fazer com que Roraima alcance desenvolvimento
econômico e social nos mesmos padrões dos outros
Estados”.
O Relator no Senado, Senador Romero Jucá,
apresentou emenda estendendo ao Estado do Amapá
os benefícios concedidos ao Estado de Roraima.
A medida vem para compensar as perdas que
o Estado de Roraima teve com o excesso de demarcação de áreas indígenas. Além disso, a medida provisória é insuﬁciente para neutralizar os prejuízos experimentados pelos ex-territórios. Essa providência
deveria ter sido tomada e adotada já na criação dos
Estados, em 1990.
Sr. Presidente, estes 18 anos de atraso que nossos Estados, ex-territórios, passaram foi exatamente pela falta do procedimento que está sendo feito e
dado neste momento. A indeﬁnição da titularidade das
terras impediu a legalização dos imóveis e, por consequência, a aprovação de ﬁnanciamentos para os
produtores locais.
Na minha visão, mesmo solucionando os problemas de titularidade das terras, os entraves ao desenvolvimento econômico vão persistir, em razão da
ortodoxia da legislação ambiental.
Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, quero,
nesta oportunidade, valorizar a iniciativa do Relator da
matéria nesta Casa, Senador Romero Jucá, que contemplou o meu Estado do Amapá com os benefícios
elencados na medida provisória.
Quero aproveitar para mandar um reconhecimento ao Deputado Antonio Feijão, Deputado Federal do PSDB, que é um dos grandes colaboradores na
elaboração deste processo de documentos, para que
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pudéssemos ter, neste momento, a concretização daquilo que tanto o Amapá espera, mais propriamente
há 19 anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação os pressupostos de relevância e
urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos de relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão do projeto.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Estamos em processo de discussão. Pediria a
V. Exª que solicitasse a palavra pela ordem logo após
a votação da medida provisória, então concederei com
muito prazer.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Atenderei a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão do projeto de lei de conversão da
medida provisória e das emendas, em turno único.
Estão inscritos dois oradores. Concedo a palavra ao
Senador Mozarildo Cavalcanti e, logo após, ao Senador Augusto Botelho.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, como Constituinte, eu, como a
Senadora Marluce, na época Deputada Marluce, e o
Deputado Ottomar, tivemos o cuidado de colocar, no
art. 14 das Disposições Transitórias da Constituição
Federal, que os Estados de Roraima e Amapá, transformados em Estados por uma decisão da Constituinte, seriam compreendidos dentro dos limites geográﬁcos dos ex-territórios. Portanto, esse artigo, por si
só, estava transferindo para os Estados as terras que
pertenciam à União quando Roraima e Amapá eram
territórios federais. Mas a técnico burocracia do Incra
nunca entendeu assim e nunca adotou os atos administrativos para que essas terras fossem devolvidas ou
passadas ao Estado.
E essa novela, portanto, Senador Marconi, desde
1988, vem se desenrolando. E, a partir de 1991, quando assumiu o primeiro governador eleito, e, portanto,
de acordo com a própria Constituição, implantou-se o
Estado de Roraima, começou uma batalha diplomática para conseguir que o Governo Federal, por um ato
seu, reconhecesse que essas terras eram do Estado
e as devolvesse para o Estado. A Senadora Marluce,
eleita Senadora em 1991, apresentou um projeto de
lei que se transformou na lei que está sendo emenda-

Quarta-feira 20

559

18185

da por essa medida provisória, a Lei 10.304, de 5 de
novembro de 2001, regulamentando, ou melhor, detalhando o que a Constituição já dizia no art. 14 das
Disposições Transitórias. Mesmo assim, de 2001 para
cá, passou o Governador Ottomar; o Governador Neudo Campos; já no Governo Lula, o Governador Flamarion Portela – que, inclusive, saiu do PSL para o PT
com a promessa de que essa questão seria resolvida,
e não foi. Depois, o Governador Ottomar, reiteradas
vezes, esteve lutando por essa questão. Portanto, eu,
que sistematicamente voto aqui contra os pressupostos de relevância e urgência das medidas provisórias,
não me pronunciei nessa questão hoje, como não me
pronuncio se vier medida provisória amanhã para auxiliar as enchentes no Norte, no Nordeste, porque aí
são urgentes e relevantes mesmo. Não tenho paranoia
contra medida provisória, mas acho que existe aqui uma
farra de medida provisória. No entanto, muitas delas
são realmente boas. Esta é uma medida provisória que
é urgente e relevante há muito tempo.
O Presidente Lula faz isso no penúltimo ano do
seu Governo, mas, nem por isso, perde o mérito de
ter feito, apesar de que, se tivesse feito desde quando
assumiu e quando lhe foi levada a primeira reivindicação, nós já teríamos ganhado, pelo menos, seis anos
na frente. Mas recuperar o tempo perdido é o nosso
desaﬁo agora.
É verdade também que essa medida provisória
tem um grande equívoco aqui, Senador Augusto Botelho. Há um artigo que diz que, se não se atender
às recomendações da medida provisória, as terras
revertem à União.
Ora, as terras não são da União, tanto é que o Incra está convidando para um evento, dia 22, de doação
das terras do Incra para o Estado de Roraima – doação
de terras que estão cadastradas em nome do Incra
indevidamente, tanto é que eu e o Senador Augusto
Botelho tínhamos uma ação no Supremo, que perdeu
o objeto por causa dessa medida provisória.
Eu quero dizer, portanto, que estão de parabéns
todos os Parlamentares que, desde quando foi promulgada a Constituição até aqui, empenharam-se para que
essa questão fosse resolvida. Pena que tenha levado
tanto tempo. Só para contar, do tempo do Governo
Lula para cá, são sete anos – sete anos que o Estado
perdeu, mais alguns anos do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Portanto, nós precisamos, logicamente, correr
contra o tempo para recuperar esse tempo perdido, e
eu espero, realmente, que o Governador Anchieta faça
esse trabalho de titularização dessas terras, primeiro
para as pessoas que já estão lá, Senador Agripino, há
muito tempo trabalhando sem ter o título. Depois de
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ter o título, vão ter que correr atrás de ﬁnanciamento
para produzirem, mas, de qualquer forma, esse era o
passo que estava encalhado, encalhado há sete anos
só no Governo Lula, e que, agora, com essa votação
de hoje, se desencalha. Depois de tantas brigas, tantas confusões, nós temos o coroamento de todo um
processo.
E eu quero dizer aqui: todos os ex-Governadores,
o Governador atual e todos Parlamentares de Roraima,
sem exceção, trabalharam para que isso acontecesse.
Se foi agora, por meio de uma medida provisória, no
penúltimo ano do Governo Lula, parabéns! Eu quero
dizer que o povo de Roraima só tem a ganhar.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, para discussão da medida, o
Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou praticamente concordar com as palavras do
Senador Mozarildo, porque, realmente, essa é uma
reivindicação já de duas décadas do nosso Estado
– duas décadas! – porque nós éramos território, e o
território não tinha posse das terras. Não foi cumprida
a lei para transferir as terras para o nosso Estado, o
Incra realmente arrecadou todas as terras e se disse
dono delas até agora.
Mas o mérito da transferência das terras é da luta
do povo de Roraima, que elegia seus representantes, e
uma das promessas de campanha da maioria dos Parlamentares de lá era de resolver esse problema. Agora, nós temos a coroação desse sonho do roraimense
com essa medida provisória emitida pelo Presidente
Lula, que ﬁnalmente transferiu as terras.
Eu reaﬁrmo que o meu Estado brevemente ﬁgurará entre os Estados de maior renda per capita nos
próximos dez anos, se continuarmos com a política
de seriedade.
Acredito e gostaria de homenagear o Governador
Ottomar Pinto, Neudo Campos e Flamarion e, principalmente, o Anchieta Júnior, que vai ser o executor das
transferências. Tenho certeza de que o Governador
Anchieta, juntamente com o Incra, com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário e com o Iteraima farão tudo
para que as terras cheguem às suas pessoas.
Existem promessas oﬁciais de compra e venda
do Incra há 20 anos na mão das pessoas, e o segundo
passo da transferência das terras não foi dado. Os casos
dessas pessoas que já têm processos serão resolvidos
imediatamente. Já poderiam ter sido resolvidos, mas a
burocracia amarrou. Tenho certeza de que, neste ano,
com esses quase 2,2 milhões de hectares que serão
repassados na sexta-feira, vamos satisfazer o sonho
de todas essas pessoas, de grandes e pequenos agri-
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cultores. Lá, em Roraima, ninguém vai receber terra
acima de dez módulos rurais nessa primeira etapa.
Tenho certeza disso.
Então, meus parabéns a todos os Parlamentares
de Roraima e ao povo de Roraima por essa conquista.
Espero que todos os Srs. Senadores aprovem essa
medida provisória.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas para...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Ao ﬁnal da votação,
quero agradecer ao Presidente Lula a edição da medida
provisória que viabiliza o sonho do povo de Roraima.
Quero registrar a importância dessa transferência para
a população, para o desenvolvimento, para o progresso e para a geração de empregos e dizer que, tanto o
Incra, comandado em Roraima pelo ex-Deputado Titonho Bezerra, quanto o Iteraima, com toda sua equipe,
farão, rapidamente, a titularização do Estado.
Então, solicito a aprovação dessa medida provisória com as três emendas que apresentei, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Inácio Arruda, PCdoB.
Sr. Presidente, quero registrar o apoio do meu
Partido, o PCdoB, a essa importante iniciativa do Governo Lula e registrar o empenho dos seus Senadores
aqui, no Senado, e a articulação com a Câmara, para
que fosse aprovada, e até melhorada, agregando novas e importantes áreas.
Essa é uma conquista do povo do Acre, do povo
que tem lutado pelo desenvolvimento, pelo progresso
daquela região do Brasil. Trata-se de uma região de
fronteira com uma nação importante, como a Venezuela; fronteira com as Guianas, ligada à Tríplice Fronteira,
com a Colômbia, praticamente. Então, é uma região
muito importante do Brasil.
Acho que o Estado de Roraima merece que suas
terras, que, em face do território, pertenciam à União,
passem a ter o controle do seu Estado. É seu governante, é seu povo, examinando qual a melhor utilidade da
terra brasileira que está nos domínios de Roraima.
Ali temos muitos cearenses, entre eles, o próprio
Governador do Estado, a ex-Senadora Marluce Pinto, irmã nossa do Estado do Ceará. É um Estado que
acolheu o Nordeste. Quantos nordestinos! Seu pai era
cearense. Quantos cearenses, paraibanos, pernambucanos foram para lá e dirigiram aquele Estado? Hoje,
há a geração nova, que tem que ter o legado daque-
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les que lutaram para esta conquista importante para
o Estado de Roraima.
Por isso, nosso apoio, com a convicção de que o
Governador Anchieta saberá dar bom destino às novas
terras que Roraima recebe neste instante, que já eram
suas de fato e, agora, são de direito.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vou continuar a discussão. Logo após, passo a
palavra, pela ordem, a V. Exª, Senado Papaléo.
Com a palavra, para discutir a matéria, o Líder
do Democratas, Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na verdade, a aprovação dessa matéria –
vai acontecer – signiﬁcará uma espécie de independência dos Estados do Amapá e de Roraima.
É preciso que ﬁque claro que as terras que estão,
neste momento, sendo apropriadas aos Estados eram
terras da União, sob jurisdição do Incra. Quem morava
em Roraima, quem morava no Amapá, ﬁcava sujeito à
jurisdição do Incra ou aos bons humores ou maus humores do Incra. A partir de agora, o Estado passa a ser
proprietário das terras do seu território, ou seja, é uma
espécie de emancipação territorial, é uma coisa muito
importante que desde 1991 vem sendo perseguida. E
o adversário do andamento da titularização das terras
em nome do Estado sempre foi o Incra.
Quero aqui tecer comentários positivos sobre a
atitude do Governo atual. A César o que é de César.
Muitos Governos deram um passo, mas este Governo terminou por fazer a titularidade para os Estados
do Amapá e de Roraima. Quero aqui, inclusive, prestar uma homenagem a um amigo que Deus já levou,
que era o Governador Ottomar Pinto. Eu o conheci
ainda Major da Aeronáutica; médico, advogado e engenheiro. Terminou político e Governador. Foi quem
iniciou, em Roraima, a caminhada pela titularização
das terras.
Em homenagem a ele, em homenagem ao Amapá, em homenagem a Roraima, nosso voto será entusiasticamente “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação do Projeto de Lei de Conversão, que
tem preferência regimental, sem prejuízo das emendas
do Relator revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009)
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.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304, de
5 de novembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º São excluídas da transferência
de que trata esta Lei:
I – as áreas relacionadas nos incisos II a
XI do art. 20 da Constituição Federal;
II – as terras destinadas ou em processo de destinação pela União a projetos de
assentamento;
III – as áreas de unidades de conservação
já instituidas pela União e aquelas em processo
de instituição, conforme regulamento;
IV – as áreas afetadas, de modo expresso
ou tácito, a uso público comum ou especial;
V – as áreas destinadas a uso especial
do Ministério da Defesa; e
VI – as áreas objeto de títulos expedidos pela União que não tenham sido extintos por descumprimento de cláusula
resolutária.”(NR)
“Art. 3º As terras transferidas ao domínio do
Estado de Roraima deverão ser preferencialmente
utilizadas em atividades agrícolas diversiﬁcadas,
de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, de assentamento, de colonização e de
regularização fundiária, podendo ser adotado o
regime de concessão de uso previsto no DecretoLei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
.....................................................” (NR)
“Art. 4º O Poder Executivo regulamentará
esta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação das Emendas de nºs 10 a 12, do Relator revisor.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovadas.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero
registrar minha abstenção na votação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A solicitação da ilustre Senadora Marina Silva
será consignada em Ata.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com as
emendas do Relator-Revisor, ﬁcam prejudicadas a medida
provisória e as demais emendas a ela apresentadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Pela ordem o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para fazer um apelo para que essa matéria seja votada rapidamente na Câmara dos Deputados, porque a
medida provisória perde a validade em 1º de junho e
precisará ser votada ainda.
Portanto, solicito, inclusive, ao Deputado Urzeni
Rocha, Relator, na Câmara dos Deputados, que possa,
rapidamente, pautar essa matéria amanhã ou quinta-feira,
para que tenhamos a tranquilidade de resolver deﬁnitivamente o problema das terras de Roraima e do Amapá.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O apelo de V. Exª será atendido.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal da matéria, que será lida pelo
Sr. 1º Secretário ad hoc, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 496, DE 2009
COMISSÃO DIRETORA
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2009
(Medida Provisória nº 454, de 2009).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº
7, de 2009 (Medida Provisória nº 454, 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.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio de
2009.
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ANEXO AO PARECER Nº 496 ,DE 2009
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2009
(Medida Provisória nº 454, de 2009)
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.
O Congresso Nacional decreta:
Emenda nº 1
(Corresponde à Emenda nº 10 – Relator-revisor)
De-se ao art.1º do Projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº
10.304, de 5 de novembro de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. lº As terras pertencentes à União,
compreendidas nos Estados de Roraima e do
Amapá, passam ao domínio desses estados,
mantidos os seus atuais limites e confrontações, nos termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.’ (NR)
‘Art. 2º São excluídas da transferência
de que trata esta Lei:
I – as áreas relacionadas nos incisos II a
XI do art. 20 da Constituição Federal;
II – as terras destinadas ou em processo de destinação pela União a projetos de
assentamento;
III – as áreas de unidades de conservação
já instituidas pela União e aquelas em processo
de instituição, conforme regulamento;
IV – as áreas afetadas, de modo expresso
ou tácito, a uso público comum ou especial;
V – as áreas destinadas a uso especial
do Ministério da Defesa; e
VI – as áreas objeto de títulos expedidos
pela União que não tenham sido extintos por
descumprimento de cláusula resolutória.’
...................................................... (NR)
‘Art. 3º As terras transferidas ao domínio
dos Estados de Roraima e do Amapá deverão
ser preferencialmente utilizadas em atividades agrícolas diversiﬁcadas, de conservação
ambiental e desenvolvimento sustentável, de
assentamento, de colonização e de regularização fundiária, podendo ser adotado o regime
de concessão de uso previsto no Decreto-Lei
nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.
................ ......................................’(NR)
‘Art. 4º Poder Executivo regulamentará
esta Lei.’ (NR)”
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Emenda nº2
(Corresponde à Emenda nº 11 – Relator-revisor)
Acresça-se ao Projeto, o seguinte art. 2º, renumerando-se o atual art. 2º como art. 3º:
“Art. 2º Dê-se à ementa da Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, a seguinte redação:
‘Transfere ao domínio dos Estados de
Roraima e do Amapá terras pertencentes à
União e dá outras providências.’”
Emenda nº 3
(Corresponde à Emenda nº 12 – Relator-revisor)
Dê-se à ementa do Projeto, a seguinte redação:
‘Dá nova redação à Lei nº 10.304, de 5
de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá
as terras pertencentes à União e dá outras
providências.’
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esta Presidência parabeniza todos quantos
lutaram pela viabilização desse projeto, iniciando pelos cumprimentos ao querido Brigadeiro Ottomar Pinto, meu ex-colega Governador; ao atual Governador,
amigo Anchieta Júnior; à ex-Senadora Marluce Pinto;
e aos colegas Senadores Romero Jucá, Mozarildo
Cavalcanti e Augusto Botelho.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Valter
Pereira, que já a havia solicitado anteriormente. Logo
após, o Senador Papaléo Paes. E aí vou ... (Pausa.)
V. Exª falará como orador pelo tempo que V. Exª
quiser.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, eu havia solicitado pela ordem também.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Valter Pereira.
Logo após o Senador Papaléo, o Senador Agripino.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um
requerimento de minha autoria, solicitando o apensa-
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mento dos PLCs nºs 13/2006, 113/2007 e 478/2007.
E, com a anuência das Lideranças partidárias, eu gostaria que V. Exª submetesse à apreciação do Plenário,
já que um deles está na Ordem do Dia da CCJ, e seria
de todo conveniente e dentro da forma regimental que
fossem apensados, para haver deliberação comum.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esta Presidência solicitará ao Presidente da CCJ
o envio dos projetos e, logo a seguir, fará sua manifestação, possivelmente ainda no dia de amanhã.
Com a palavra o Senador Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, encareço à Mesa, ou seja, a V. Exª, que informe...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço que seja breve, porque o Senador Mercadante já está inscrito há algum tempo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Encareço a V. Exª
que informe a todas essas pessoas que estão aqui
– senhores, senhoras, jovens – que têm interesse na
votação da PEC nº 47. São frequentadores assíduos,
ﬁcam totalmente desorientados de informações aqui;
muitos vêm de longe com muita diﬁculdade. Então,
realmente, eu comentava até com o Senador Tuma:
é uma pena que os senhores estejam aqui e que não
saibam quando começarão sequer as discussões sobre a PEC nº 47.
É isso o que estou encarecendo, Sr. Presidente:
que eles possam, realmente, orientar-se e fazer seu trabalho político, que deve ser feito dentro desta Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Esta Presidência tem todo o interesse em
colocar em votação todas as matérias pendentes na
Mesa e que constam da Ordem do Dia; entre elas, a
discussão de todas as PECs, as medidas provisórias
e as votações de autoridades. Lamentavelmente não
houve acordo para discussão hoje; a discussão será
amanhã, até porque o Senador Aloizio Mercadante já
está inscrito há algum tempo.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
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
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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).
2
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)
4
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).
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, 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 (trata da
ordem social).
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Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo
turno.
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, 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 51, DE 2003
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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 47, DE 2008
Discussão, em primeiro turno, da 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 da Constituição Federal, tratando das disposições relativas
à recomposição das Câmaras Municipais.
Parecer sob nº 417, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valter Pereira, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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

Quarta-feira 20

565

18191

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 Nº103, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 2005 (nº 45/99, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Rocha), que veda a exigência de carta de ﬁança aos candidatos a
empregos regidos pela Consolidação das Leis
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.
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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 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.
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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
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa),
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996,
com a ﬁnalidade de discriminar as categorias
de trabalhadores que se devem considerar
proﬁssionais da educação.
Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
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23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2002 (nº 1.043/99, na
Casa de origem, do Deputado Dr. Hélio), que
dispõe sobre a Declaração de Óbito e a realização de estatísticas de óbitos em hospitais
públicos e privados.
Pareceres favoráveis, sob nºs 274 e 275,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Eurípedes Camargo; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
24
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, 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 da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Gomes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao
ensino da arte (determina a obrigatoriedade
do ensino da arte e da cultura nos diversos
níveis de educação básica).
Parecer sob nº 92, de 2008, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relato-

Quarta-feira 20

567

18193

ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a
Emenda nº 1-CE, que oferece.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 855/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Sampaio), que altera a redação do § 2º do art. 40
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que institui o Código de Processo Civil (dispõe sobre a retirada dos autos para obtenção
de cópias).
Parecer favorável, sob nº 150, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valter Pereira.
27
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.
28
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.
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29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 3.138/97,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Redecker), que altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6
de dezembro de 1982, estendendo as regras
desse diploma legal a todas as empresas que
venham a contratar ou transferir trabalhadores
para prestar serviço no exterior.
Pareceres favoráveis, sob nºs 151 e 152,
de 2009, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Efraim Morais.
30
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.
31
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.
32
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,
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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 Geleiro Goellner, favorável, com
a Emenda nº 1-CRA, de redação, que apresenta.
33
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.
34
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.
35
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.
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36
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.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 153, de 2008 (nº 2.379/2007,
na Casa de origem, do Deputado Regis de Oliveira), que dispõe sobre as certidões expedidas pelos Ofícios do Registro de Distribuição
e Distribuidores Judiciais.
Parecer favorável, sob nº 155, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator, Senador Expedito Júnior.
38
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.
39
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 pra-
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zo 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.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
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.
41
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.
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42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego
de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 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 da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas,
apresentadas ao Substitutivo, no turno suplementar, perante a Comissão): favorável, consolidando as emendas no texto da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), anteriormente apresenta.
43
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.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 –
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e 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 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), Relator: Senador
Adelmir Santana: favorável.
46
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.
47
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2004
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 41, de
2004, do Senador Antonio Carlos Magalhães,
que institui o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de mérito jornalístico.
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Parecer sob nº 283, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
48
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, de autoria da Senadora Lúcia Vânia, seja dispensado o parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos. (Fixação
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade).
49
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 488, de 2008, do Senador Marcelo
Crivella, solicitando a criação de Comissão
Temporária, composta por quinze membros
titulares e igual número de suplentes, para,
no prazo de cento e vinte dias, promover amplo debate e propor medidas para adoção de
um novo pacto federativo no Brasil, ou para o
aperfeiçoamento do vigente.
50
REQUERIMENTO Nº 1.099, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.099, de 2008, do Senador Papaléo Paes
e outros senhores senadores, solicitando, nos
termos regimentais, voto de congratulações
ao Governador do Estado de São Paulo, José
Serra, pela elaboração do Projeto de Lei que
proíbe o fumo em ambientes coletivos, sejam
públicos ou privados.
Parecer favorável, sob nº 420, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
51
REQUERIMENTO Nº 227, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 227, de 2009, da Senadora Lúcia Vânia,
solicitando o desapensamento dos Projetos
de Lei do Senado nºs 14 e 20, de 2008, por
tratarem de matérias distintas (dispõem sobre
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados ¿ IPI, nos casos que especiﬁcam).
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52
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 511, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2006, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (dação em pagamento de imóvel do INSS).
53
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, de autoria da
Senadora Kátia Abreu, seja dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
(isenta do adicional ao frete à renovação da
marinha mercante).
54
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 559, de 2009, do Senador Marco Maciel,
solicitando a tramitação conjunta das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 41, de 2003; e
98, de 2007, por regularem a mesma matéria
(reeleição do Presidente da República, Governadores e Prefeitos).
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vou conceder a palavra, pela ordem, ao Senador José Agripino e, logo após, Senador Agripino, V.
Exª vai falar da tribuna? O Senador Mercadante estava
inscrito antes; se for pela ordem, eu passo a palavra a
V. Exª (Pausa.). Como orador, está inscrito o Senador
Mercadante.
Com a palavra, pela ordem, o Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pedi a palavra, pela ordem, exatamente
em cima do assunto aqui abordado pelo Senador Arthur Virgílio.
Quero dizer a V. Exª ou a V. Exªs que assistimos,
hoje, à uma sessão de esclarecimentos importantes.
O Senador Arthur Virgílio, meu dileto amigo, até fez
um mea-culpa ao ﬁnal, demonstrando claramente a
qualidade do seu caráter ao reconhecer um comportamento que ele próprio se atribuiu de juvenil.
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Acho que as relações entre os dois Partidos de
Oposição não podem e não devem ser questionadas
em momento algum e por circunstância nenhuma – nem
podem, nem devem, nem serão. Agora é preciso que
se entenda – eu quero aqui prestar, aí, sim, o meu esclarecimento – que cada Líder interpreta o sentimento
de sua Bancada: o Senador Arthur Virgílio o sentimento da Bancada do PSDB; e eu interpreto o sentimento
dos meus companheiros, os Democratas.
Quarta-feira passada ﬁzemos uma reunião de
Líderes, em que eu, interpretando o sentimento da
minha Bancada, que agindo com cautela – e vai continuar agindo com cautela, e não vai politizar essa CPI
da Petrobras hora nenhuma, e não vai emocionalizála hora nenhuma, vai tratá-la com pragmatismo e com
responsabilidade o tempo todo –, traduzindo o pensamento majoritário da minha Bancada – majoritário, não
unânime, porque alguns queriam assinar a CPI logo,
outros, em sua maioria, não, queriam ouvir o Presidente
Gabrielli para tomar uma posição em seguida –, eu manifestei essa posição, foi feito um acordo e viajei para o
Rio de Janeiro, onde mantive entendimento com o Dr.
Ricardo Teixeira, e soube que houve um movimento
pesado, e que o meu nome foi citado exaustivas vezes.
Não quero fazer comentários sobre as citações, sobre
a qualidade das citações, sobre delegação recebida
ou não recebida; isso pouco importa, porque não faço
política com ressentimento; faço política olhando para
frente. Não me interessa isso, até porque as relações
que eu tenho com o PSDB são muito mais robustas do
que eventuais desencontros, pontuais desencontros.
Mas que ﬁque claro que o pensamento que eu expus foi
a tradução da expressão majoritária da minha Bancada,
como o Senador Arthur Virgílio deve ter expressado o
sentimento majoritário da sua Bancada.
Muito bem. Lida a instalação da CPI – e aí eu
quero fazer uma colocação – e pediria um pouco de
paciência ao Senador Mercadante –: acho que entenderam que a posição que eu expressei era uma posição próxima de governismo, de anti-instalação da CPI.
E eu recebi uma tonelada de pedidos.
Veja só, Sr. Presidente, ousaram ligar para mim,
autoridades fortes do Governo, pedindo para eu autorizar companheiros nossos, que haviam assinado a
CPI voluntariamente, porque o Partido não tomou posição como Partido político, mas, individualmente, os
seus companheiros, os seus membros assinaram a
CPI, vieram me pedir para retirar as assinaturas. Veja
a audácia! Confundiram uma posição de equilíbrio que
eu mantenho – e vou manter o tempo todo – com uma
posição de proximidade com o Governo e tentaram a
subtração de assinaturas, o que eu evitei. Agora, fui
para linha de frente, sim: até sexta-feira, ﬁquei com o
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telefone ligado, tomando conta daquilo que é missão
de oposição – governo governa; oposição ﬁscaliza. Na
medida em que a CPI foi lida e protocolada, a obrigação da Oposição era e é ﬁscalizar. Se estava decidida a CPI, era ﬁscalizar, e para ﬁscalizar era preciso
que houvesse as 27 assinaturas, e nós garantimos
as assinaturas. Chegamos hoje. Acabamos de deﬁnir
quem serão os nomes dos Democratas e dos Tucanos
que integrarão a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Vamos esperar agora que outros partidos indiquem
o seus membros, para que possamos começar a trabalhar com equilíbrio. O que eu defendo – defendia,
defendo e vou continuar defendendo – é que não se
politize essa investigação, que não se emocionalize
essa investigação, nem de um lado, nem do outro, e
muito menos que o Presidente da República venha colocar a responsabilidade naqueles que são oposição
e que vão investigar responsabilidades por eventuais
maus desempenhos da Petrobras, aqui ou lá fora. Vamos investigar, por obrigação, um patrimônio do povo
brasileiro, com responsabilidade e pragmatismo, sem
emoção e sem politização.
E, aí, quero fazer a colocação: é praxe dividir os
postos de presidência e relatoria entre aqueles que
vão estabelecer ponto e contraponto, que vão debater
para procurar o melhor caminho, no caso, para a Petrobras. O Bloco da Minoria tem um candidato a presidente, apoiado por todos os integrantes do PSDB e
do Democratas. O apelo que eu quero fazer é que, em
nome da não politização, do desarmamento de espírito, da investigação séria – e estou falando claro, da
investigação séria a que nos propomos –, mais uma
vez, se distribua, de forma equitativa, poderes na CPI,
para que ninguém ganhe, nem Governo, nem Oposição, mas que a Petrobras ganhe com a investigação
correta que queremos fazer e para a qual habilitamos
competentes companheiros que podem trabalhar, vão
trabalhar e um deles pode ser o presidente, se houver
entendimento entre as partes, para que possamos fazer
um trabalho com o espírito desarmado, com pragmatismo, com patriotismo, com responsabilidade e com
o objetivo claro de preservar um patrimônio, que é do
povo brasileiro, chamado Petrobras.
É o que esperamos, é o que desejamos, e os
tempos que vão se seguir mostrarão quem é que
está querendo ou não politizar a discussão sobre a
Petrobras.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante, que já está inscrito há muito tempo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, eu gostaria de pedir a compreensão...
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço a compreensão de V. Exª...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Era
a única coisa que eu gostaria de pedir ao companheiro, membro da Mesa, já que esse assunto foi tratado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Mas eu não tenho como deixar de assegurar a
palavra ao Senador Aloizio Mercadante, que já está
inscrito há mais de uma hora.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Darei um aparte imediatamente a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, gostaria de prestar um esclarecimento...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Mas eu não tenho como deixar de atender o
Senador Aloizio, que já está me questionando.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Muito
obrigado pela gentileza. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Obrigado.
Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço o Senador Heráclito pela atitude.
Daremos oportunidade do aparte assim que S. Exª
julgar necessário.
Queria dar continuidade ao debate que iniciamos
ao longo dessas últimas sessões e ao longo do dia de
hoje. Queria, em particular, dialogar com o Líder do
PSDB, o Senador Arthur Virgílio.
O Senador Arthur Virgílio disse, da tribuna, que
eu era um contumaz solicitador de CPIs no Governo
anterior. Senador Arthur Virgílio, a bem da verdade,
eu só pedi uma CPI, uma única. Apoiei muitas, mas
pedi uma; e participei de duas. Participei da CPI do
caso PC Farias e participei da CPI do caso Anões do
Orçamento. Foram duas CPIs que tiveram desdobramentos importantes para a história do Brasil e para o
papel do Senado Federal.
Tenho dito e quero repetir desta tribuna que CPI é
um instrumento legal, institucional, próprio da oposição
e das minorias. Quando eu era minoria e era oposição,
a CPI era um instrumento importante. Quando somos
governo, acreditamos nos procedimentos, nas atitudes
do governo para responder os desaﬁos que são postos
na Administração Pública. Tanto é assim que onde o
PSDB é Governo ele não apóia a CPI. Hoje estamos
vivendo, no Rio Grande do Sul, uma demanda de uma
CPI que não tem apoio do PSDB. Em São Paulo, não
temos tido as CPIs do PSDB. Por outro lado, aqui, em
Brasília, onde o PSDB é oposição, evidentemente ele
recorre à CPI. E a nossa Bancada do PT, onde somos
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oposição, usamos o instrumento da CPI; onde somos
Governo, buscamos fortalecer os instrumentos de governo. É da democracia isso. Precisamos desmistiﬁcar
essa questão, porque é da democracia, é próprio de
cada partido, é próprio das instituições.
Eu, quando pedi a CPI, Senador Arthur Virgílio,
não ﬁz uma CPI do Proer – não é verdade. A CPI que
eu propus se deu num momento em que havia um
ataque especulativo ao País, o Brasil não tinha reservas cambiais, o câmbio vinha se desvalorizando, com
uma volatilidade absolutamente intensa, e havia um
movimento de especulação crescente, que encurralava o Governo e prejudicava o Brasil. Eu, então, disse
à época, no meu primeiro pronunciamento: “não vejo
outro instrumento de revertermos isso senão apurarmos o que está acontecendo no coração do sistema
ﬁnanceiro brasileiro”. E a CPI que eu propus era para
investigar o processo de desvalorização e o ataque
especulativo, quem eram os grandes especuladores
que ganhavam contra o Governo.
A rigor...
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Senador Aloizio Mercadante, peço a V. Exª permissão para prorrogar a sessão por mais uma hora.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – V. Exª está com a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Portanto, esta foi...
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Senador Mercadante, só para concluir, a Ordem
do Dia também está encerrada pelo dia de hoje.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Estou no
aguardo de um aparte, Senador.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Já o darei, Senadora Ideli.
Portanto, é muito importante começarmos a esclarecer esse episódio.
Em relação à CPI da Petrobras, eu busquei um
diálogo permanente com a Bancada do PSDB, não só
com o Líder Arthur Virgílio, o Senador Sérgio Guerra,
o Senador Tasso, que estão aqui. Estive na Bancada, ﬁzemos um debate profundo sobre a Petrobras,
sobre essa questão, trouxemos depois o Presidente
da Petrobras para estabelecer um diálogo com as Lideranças do PSDB, sempre na perspectiva de buscar
esclarecer o que fosse necessário e ponderar que o
momento econômico que o mundo atravessa, as repercussões dessa crise internacional... E tem toda a
razão – eu disse na reunião do PSDB e disse, publicamente, várias vezes – o Senador Tasso Jereissati
quando propôs esse debate, e mais de uma vez, sobre
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a crise e o impacto na Petrobras, sobre a questão do
ﬁnanciamento da Petrobras, por que estava recorrendo
a bancos públicos, sobre o impacto da desvalorização
e a atitude ﬁscal que a Petrobras tomou.
Esse é um debate, para mim, de aprofundamento
de política pública, de gestão de uma empresa que é
a maior empresa brasileira e que este Senado precisa
fazer. E tanto é assim que nós trouxemos, inclusive por
solicitação na CAE, no passado, para debater esses
assuntos, colocamo-nos à disposição da bancada e
acordamos no Colégio de Líderes fazer uma audiência
pública em Plenário, com o Presidente da CPI, para
aprofundar todas essas questões.
É evidente que a crise internacional impactou
todas as empresas do mundo, inclusive a Petrobras.
Quando o petróleo está a US$120,00 o barril, a empresa não pode ter o mesmo desempenho que passará
a ter quando está a US$40.00 o barril. É evidente que
houve impacto, não apenas nisso, como a queda na
demanda de consumo de combustíveis também tem
um impacto no faturamento da empresa.
As restrições às fontes de ﬁnanciamento internacional, que praticamente secaram no ﬁnal do ano
passado, para todas as empresas, porque os grandes
bancos do mundo entraram em colapso ﬁnanceiro,
também tinham impacto na empresa. Exatamente por
isso a nossa responsabilidade para com a empresa tem
que ser ainda maior. Os cuidados que o Brasil tem que
ter com a sua mais importante empresa precisam ser
ainda mais rigorosos, porque o acesso ao crédito não
é fácil, porque manter os investimentos é um imenso
desaﬁo. Apesar disso, a Petrobras aumentou em 41%
os seus investimentos no primeiro trimestre deste ano.
Cinco bilhões de reais ao mês signiﬁcam 850 mil empregos diretos, caminhando até o ﬁnal do ano para um
milhão de empregos diretos. É uma empresa que tem
700 mil acionistas; uma empresa em que os trabalhadores colocaram seu FGTS e, portanto, as oscilações
de mercado têm implicações para a vida, para a poupança de centenas de milhares de pessoas no Brasil.
É evidente que a nossa atitude não pode ser um ataque à empresa, não pode ser uma desestabilização da
empresa, não pode trazer prejuízos à empresa.
Por isso, quero saudar a intervenção do Senador
Agripino, quando fala em responsabilidade, em equilíbrio, em ponderação, que são muito importantes para
o momento que atravessamos. Ora, essas preocupações eram próprias para realizarmos uma audiência
pública prévia com o Presidente da Petrobras, darmos a
oportunidade de fazermos esse questionamento, esse
debate, enquanto política pública, permitindo que os
argumentos fossem colocados no plenário do Senado Federal. O que eu disse? E vou ler aqui, inclusive,
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a repercussão. Vou ler ipsis litteris a matéria, porque
quero repetir meus argumentos.
Vamos transformar a CPI num instrumento de debate sobre o destino das reservas do pré-sal: se vamos privatizá-las, como
tem sido feito até agora, ou se vamos manter
esse patrimônio sob controle do Estado’. (...)
O Líder petista sinaliza que uma das funções
dos governistas na CPI será forçar a Oposição a se posicionar sobre o modelo de exploração das reservas do pré-sal. Um dos papéis
dos aliados será expor as reais intenções do
PSDB, principal adversário do PT na sucessão presidencial. Se os tucanos são favoráveis
à manutenção do atual modelo que promove
leilões de privatização das reservas, ou se têm
simpatia pelo contrato de partilha de produção,
que o Governo pretende adotar. Por esse modelo, as reservas do pré-sal permanecerão sob
controle do Estado, compartilhando-se o fruto
da exploração com os parceiros.
Acho este um grande debate, absolutamente decisivo para a história do Brasil.
Quando a Venezuela descobriu o petróleo, em
1974, Celso Furtado escreveu um livro só sobre isso,
dizendo que ali abriam campos novos de possibilidades
históricas para a Venezuela, mas, dependendo como ela
administrasse aqueles recursos que estavam surgindo,
o futuro da Venezuela seria extremamente difícil.
A doença holandesa, em que o país vive do parasitismo do petróleo e não desenvolve os outros setores;
a apreciação da moeda; as burocracias agigantadas
que disputam essa receita do petróleo; e todas essas
advertências talvez não tenham tido o impacto que a
história deveria dar.
Espero que não repitamos pelo menos os erros
que esses países já viveram. Por que esse debate é
fundamental? Porque temos, até a descoberta do présal, 14 bilhões de reserva de barris de petróleo; só o
Poço de Tupi e Iara já está entre 15 e 20 bilhões de
barris. O potencial do pré-sal são 70 bilhões de barris.
É a mais importante descoberta de petróleo dos últimos trinta anos da economia internacional. E quem
descobriu? A Petrobras. Sob essa gestão, com a eﬁciência dos técnicos, de uma história de 50 anos do
povo brasileiro, conseguiu aprofundar sete mil metros
de profundidade na plataforma marítima, extrair o petróleo, processar e administrar essa riqueza.
O debate de qual é o marco regulatório é fundamental, porque a US$50 o barril, que é o preço de hoje,
estamos falando de uma riqueza potencial de US$3,5
trilhões. Ora, se queremos ﬁscalizar, se queremos

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

regular, se queremos discutir o papel do Congresso
Nacional, não vejo tema mais relevante e estratégico
para o Brasil do que qual será o marco regulatório do
petróleo, quais devem ser as atitudes do Governo brasileiro, qual deve ser o papel da Petrobras. E, repito,
fragilizar a Petrobras é diﬁcultar uma política de gestão
estratégica dessas reservas sob controle público, em
que a Petrobras seja o parceiro estratégico na partilha
desses recursos. Portanto, esse é um debate absolutamente indispensável a essa CPI.
Igualmente, eu disse – e o Senador Tasso Jereissati, em outras oportunidades, associou-se às minhas
preocupações – qual deveria ser a política de royalties. Pode ter algum problema na MP – não acredito
que haja – sobre a adesão dos Municípios à política
de royalties. Agora, o debate fundamental não é esse.
O critério de repartição é absolutamente hiperconcentrado; nove Municípios do Rio de Janeiro têm 56% dos
royalties. Não é um problema da atitude da MP, é um
problema da ausência de regulação estratégica sobre
a política de petróleo.
É evidente que não queremos prejudicar os Estados produtores nem os Municípios que são impactados pelos equipamentos de petróleo, mas temos de
debater se o pré-sal, que está a 300 quilômetros do
litoral, onde não há sequer visibilidade – porque com
mais de 30 quilômetros na terra você não vê o que está
no mar pela curvatura da terra, não há nenhum impacto no litoral –, se aquela reserva estratégica, nossa e
das futuras gerações, que não é renovável, se isso vai
ser repartido da forma que é hoje, para alguns poucos
Municípios ou Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ou vai ser uma riqueza de todo o
povo brasileiro, para ﬁnanciar a educação e para mudar
historicamente a sociedade do conhecimento. Esse é
o debate que eu disse que deveríamos fazer na CPI.
Esse é o enfrentamento das ideias estratégicas que
constroem o futuro para muito mais além da agenda
que estamos iniciando. E não signiﬁca com isso deixar
de apurar fatos determinados que estão ali manifestos. Vamos investigar quais são os fatos determinados,
onde houve ou não irregularidades. Operação Águas
Profundas, Castelo de Areia.
Eu ouvi as explicações da Petrobras e, por isso,
propus o debate em plenário, porque tinha convencimento da consistência da resposta que ela está apresentando, mas isso é objeto da CPI. Mas não podemos
apequenar nem o Congresso, nem essa agenda. O debate maior é o debate do marco regulatório; o debate
do futuro é o debate da distribuição dos royalties; o
debate que nós teremos que fazer é sobre a gestão
da Petrobras, que o Senador Tasso tem alertado, so-
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bre eﬁciência, sobre gestão, sobre investimento, sobre
qualidade da administração.
O que eu disse é que nós temos que fazer dessa
CPI o palco de um grande debate de política pública,
um palco sobre política energética, um palco que alavanque a Petrobras para o futuro, e esta Nação, um
palco que mude a história...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Aloizio Mercadante?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – ...da discussão sobre petróleo. Agora, se isso
pode ser entendido com a resposta que eu tive hoje
da tribuna, sem que sequer meu discurso fosse lido,
sem que sequer fosse lido, porque quando eu falo da
discussão sobre privatização – vou repetir –, da privatização que está em curso pelo regime de concessão,
qual é a questão, Senador Arthur Virgílio?
Em Tupi e Iara são de 14 a 20 bilhões de barris,
é US$1 trilhão. Quantos blocos, inclusive a Petrobras e
empresas internacionais, pagaram por essa riqueza?
Sabe quanto? Quanto pagaram nos leilões de concessão? Trezentos e vinte milhões de reais. Mas estão falando de um patrimônio que já está lá, potencial,
porque falta tecnologia, falta produzir, de R$2 trilhões.
É evidente que, talvez, não se soubesse o que era
exatamente o pré-sal, porque a broca ainda não tinha
furado, e só quem fez a broca chegar lá no fundo...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite um
aparte, Senador?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Já vai, Senador Arthur Virgílio.
Foi a Petrobras. Quem primeiro descobriu foi a
Petrobras. E esse modelo não pode continuar. Existe
algum problema na Petrobras ou no Brasil que seja
mais relevante do que esse debate? Qual é o melhor
modelo de regulação do pré-sal? Qual é o melhor caminho para explorar essa riqueza?
Vou fazer uma outra advertência: daqui a seis ou
sete anos, nós vamos virar uma grande potência exportadora de petróleo. Pelas projeções, o Brasil vai ser o
oitavo ou nono País do mundo. O que isso representa?
Representa que, na nossa frente, estarão Iraque, Irã,
Arábia Saudita, Rússia e Venezuela. Olhem a história
dessas nações e vejam os riscos que nós já estamos
correndo! E eu pergunto: será que nós já não estamos
começando a entrar nessa agenda que dilacerou nações, que patrocinou confrontos pela incapacidade de
administrar uma riqueza que tem que ser partilhada
com competência, de forma justa, como a Noruega
construiu? Por isso o Fundo Soberano, por isso o regime de partilha, por isso o fortalecimento da Petrobras,
que é o orgulho desta Nação, é um patrimônio desta
Nação, e sei que é de todos os brasileiros e de todos
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os Senadores. Não posso acreditar que seja diferente. O que estou sugerindo é uma agenda que vá mais
além daquilo que nós iniciamos nesse debate.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Não signiﬁca ofuscar, obstruir ou impedir, mas
acrescentar, avançar e aprofundar o debate público,
que eu acho que este Senado pode fazer e sair com
recomendações e com políticas, porque nós iniciamos
o debate sobre royalties. Qual foi a resistência? Qual
foi o corporativismo? Qual foi a resposta que nós tivemos? Um silêncio ou agressão? Ninguém se dispôs
a aprofundar um critério completamente distorcido e
insustentável de repartição de riqueza.
Então, esse é o debate que eu espero que façamos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite,
Senador?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu quero passar a palavra, Senador Arthur, primeiro,
à Senadora Ideli e, em seguida, a V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Obrigado
a V. Exª.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Aloizio Mercadante, V. Exª dá o tom e a importância
do nível do debate que deveremos fazer na CPI. Em
primeiro lugar, queria aqui lamentar, porque o comportamento de Lideranças do PSDB me surpreendeu de
forma extremamente negativa, como acho que surpreendeu a ampla maioria da população. Como podemos
querer que uma empresa como a Petrobras, que é ﬁscalizada duplamente... Porque, como empresa estatal,
sofre todas as ﬁscalizações de um órgão público. Tem
Câmara e Senado permanentemente cobrando, exigindo explicações, pedindo informação, convocação,
vinda aqui nas Comissões; tem Controladoria-Geral da
União; tem Tribunal de Contas da União; tem Ministério
Público Federal. Portanto, é absoluta e permanentemente devassada pelos órgãos públicos de ﬁscalização. Mas, como é uma empresa, também tem toda a
ﬁscalização por ser empresa: é a Comissão de Valores
Mobiliários, são os acionistas minoritários, é auditoria
independente. Ou seja, a Petrobras é mais ﬁscalizada
do que as empresas de muitos Parlamentares que são
empresários. E é mais ﬁscalizada do que todo e qualquer órgão público, inclusive, como V. Exª registrou, do
que Governos. Como é o caso do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, em que está faltando apenas
uma assinatura para instalar a CPI, e não vemos tanta
vontade de instalar a CPI no Rio Grande do Sul. Portanto, quando as Lideranças não quiseram sequer ouvir as explicações do Presidente, que viria ao plenário
do Senado para ser questionado, com transparência,
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o que passou para a opinião pública acho que foi o
mesmo sentimento que eu tive: não querem investigar.
Porque quem quer ter esclarecimento, primeiro, ouve;
depois, toma as providências, se a explicação não foi
adequada. Agora, não tenho dúvida de que a discussão, efetivamente, na CPI vai ser esta que V. Exª está
pautando: o petróleo é e continuará sendo nosso, sendo
do Brasil, a serviço do Brasil, para o desenvolvimento
do povo brasileiro ou nós não vamos trabalhar para
garantir, na questão do marco regulatório, da forma
como será explorado, para onde será encaminhado o
valor advindo da exploração do petróleo e gás. Esse é
o debate. Como vamos distribuir os famosos royaties...
Tudo isso é, segundo o meu entendimento, o cerne
da discussão. O petróleo, cuja projeção é em torno de
70 a 80 bilhões de barris, será apropriado pelo povo
brasileiro como? Ou não será? Entendem? O petróleo é nosso ou o petróleo é vosso?, seja lá quem for
que estejam imaginando que vai se beneﬁciar se nós
enfraquecermos a Petrobras, se nós não tivermos um
marco regulatório que garanta que, na exploração, a
maior parte do resultado da exploração ﬁque a serviço
do povo brasileiro, para o desenvolvimento do Brasil,
para a diminuição das desigualdades sociais e regionais. Este é o debate: o petróleo é nosso ou deixará de
ser? Esse é o debate que está no cerne das discussões que, não tenho dúvida, vão acontecer na CPI. E
estamos preparados para esse debate.
Se não quiseram ouvir o Presidente da Petrobras
prestar os esclarecimentos, se antes de ouvir já saíram
na linha de “vamos instalar a CPI”, então vamos instalar
a CPI para discutir o que interessa ao povo brasileiro.
O que interessa ao povo brasileiro é saber se esses
oitenta bilhões de barris de petróleo aqui vão ﬁcar, se
vão ser utilizados em benefício da população, no interesse da soberania do País ou não. Esse é o debate.
Não tenho a menor dúvida.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço à Senadora Ideli Salvatti.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Aloizio Mercadante, ﬁco, primeiro, muito feliz de poder
até inverter um certo papel. Porque, geralmente, o votado é que presta contas. No caso, agora, é o eleitor
que vai prestar contas ao votado. A Senadora Ideli se
refere a uma empresa muito mais ﬁscalizada do que as
empresas de Parlamentares daqui. Eu sou uma pessoa que não tenho nem ONG e nem tenho empresa.
Portanto, eu me sinto muito à vontade para ﬁscalizar
ONG – eu que fui eleitor dela, e não me arrependo
disso, na eleição para a Presidência da Comissão
de Infraestrutura –, para investigar ONGs – e parece
que há coisas erradas ali, porque eu queria que meu

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

time tivesse zagueiros como aqueles que eu vejo não
deixarem passar nada de mais grave naquela CPI –
e para investigar a Petrobras. Agora, leio para V. Exª
aqui uma coisa bem simples. Art. 49 da Constituição
Federal: “É da competência exclusiva do Congresso
Nacional [aí vêm todas aquelas atribuições e vem o
X] ﬁscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer
das suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta”. Ou seja, não há nada
de anormal aqui. Eu ﬁco feliz, Senador Mercadante,
porque V. Exª negou, ou seja, não fez – e se V. Exª diz
que não fez é porque não fez – o discurso terrorista,
o discurso que não seria à altura da sua capacidade
intelectual, aquele discurso de separar entre os que
amam a Petrobras – aí são os brasileiros – e aqueles
que não amam a Petrobrás – aqueles que querem investigar. E ﬁquei feliz, quando V. Exª propôs o que quis
propor: discutir pré-sal. V. Exª deu um dado aí que lhe
escapou. Não foi descoberto em 1974 o petróleo da
Venezuela. Em 1974, era época de boom do petróleo.
Enﬁm, o Porto de La Guaira estava abarrotado pela
disputa de qualquer espaço para atracação de navios.
Mas V. Exª propõe a discussão sobre pré-sal. Eu aceito
a discussão. Vejo que isso é muito bom. E ﬁquei mais
feliz, porque V. Exª disse “sem prejuízo das investigações”, porque a pior proposta seria: vamos discutir présal, enquanto isso o pessoal pode ir fazendo a ilicitude
por lá. Nós não estamos tratando disso. V. Exª disse:
“Vamos investigar as possíveis ilicitudes e discutir, de
maneira qualiﬁcada [como V. Exª gosta de frisar], o
futuro”. Eu quero uma Petrobras eﬁcaz, eﬁciente. Não
vejo que seja nada demais. Já chegamos aqui a investigar o Banco Central. Eu estava vendo aqui as CPIs
acontecidas no Governo passado. Foram ao total, em
oito anos, 24 CPIs; algumas não diretamente ligadas
à ﬁscalização do Governo. V. Exª diz que só propôs
uma. V. Exª assinou outras; inclusive, certamente não
condenou aquela absurda que tinha 19 itens, que eram
frankensteins. Até eu coloquei o meu braço naquele
frankenstein. E era uma palavra mágica, porque, quando eu falava em investigar o FAT, era um terror: bravos
líderes sindicais se borravam, era uma coisa impressionante. E, Senador Mercadante, nós não estamos
aqui fazendo absolutamente nada além daquilo que
nos parece o nosso dever. Nós não vamos aceitar esse
discurso terrorista, do qual V. Exª se exime, e ﬁco muito
feliz com isso, pela nossa convivência, pela nossa relação, esse discurso – que para mim é tolo, seria tolo,
seria decepcionante – de separar as pessoas entre
as patrióticas, aquelas que não querem investigar no
fundo; e as patrióticas, aquelas que, não investigando,
dizem que querem passar o pré-sal para a educação,
enﬁm. Nós não sabemos nem sequer se são mesmo
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seis ou sete anos que maturarão a exploração do présal. O fato é que há uma crise neste momento. Neste
momento há uma crise na Petrobras. São denúncias
gravíssimas, que passaram pela Polícia Federal; que
passaram pelo Ministério Público; que passaram pelo
Tribunal de Contas da União; com base nas quais houve autorização da Justiça para que escutas telefônicas
fossem feitas. A ligação entre a expressão “castelo de
areia” eu queria saber o que era; sempre essas parábolas da Polícia Federal têm uma explicação muito lógica: é o indício claro de superfaturamento na reﬁnaria
de Pernambuco. É por isso que se chama “castelo de
areia”. Portanto, Senador Mercadante, ﬁco feliz com o
seu discurso. Vamos para o debate qualiﬁcado; agora,
vamos também para uma clara posição de respeito
à posição contrária, dos que não pensam como nós.
Não desrespeito V. Exª. Sempre dialoguei com V. Exª
de maneira muito altiva. Nunca disse que V. Exª não
era patriótico, mesmo...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presidente, já concluo. Mesmo quando vivi momentos que
me pareciam esdrúxulos. E V. Exª diz que nunca pediu
CPI; outros pediram por V. Exª. Houve uma época em
que V. Exª estava muito elegante, com uma gravata
muito bonita, e um Deputado do seu Partido estava,
como os demais... E achei aquilo interessante, Senador Sérgio, porque... V. Exª se lembra, Senador Sérgio Guerra? Senador Sérgio Guerra. Senador Sérgio
Guerra, V. Exª se lembra? Nós estávamos votando a
quebra do monopólio das telecomunicações, e eles
exibiam cheques...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Não ele,
homem de categoria, homem de nível. Ele colocava
outros para exibirem cheques, como se nós estivéssemos vendendo o País. E se fez uma revolução nas
telecomunicações que revolucionou a economia deste
País também. Eles escolheram uma gravata “chinfrinzinha” que eles tinham; todos eles iguais. Aí, olhei para os
Líderes do PT, todos, cada um com sua gravata bonitinha, enﬁm. E, quando saí, ouvi uma palavra grosseira
de um amigo, de um companheiro Deputado. Eu disse:
“Rapaz, se manque. Você devia parar de fazer papel
de pau-mandado. Olhe os seus líderes, como estão todos bonitões, com gravatas boas. Você é que está com
essa gravata ridícula e, pior, com esse seu cheque aí”.
O seu Partido tem hoje muito tempo de Governo. Tive
um episódio... Presidente, peço que V. Exª prorrogue,
para que eu complete este aparte. Eu tive um episódio
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com um colega também muito querido, que hoje tem
uma visão muito mais ampla, que está muito ligado ao
meio empresarial, que é o meu amigo Jair Meneguelli,
com quem partilhei tantas lutas. Eu estava no Banco
do Brasil, depois de uma refrega daquelas. Eu ﬁz um
discurso duro, depois de uma dessas quebras de monopólio. Nós lá estávamos vendo o cheque, com eles
mostrando o cheque, como se fôssemos vendilhões do
templo. Quando chego lá, o Jair disse assim: “Arthur,
se fosse outro, mas você, de que a gente gosta tanto,
que a gente respeita tanto? Se fosse o fulano...” Aí citou uma pessoa que hoje está no Governo, hoje está
em alto escalão do Governo. Citou uma pessoa. “Mas
você a fazer isso?” Eu disse: “Jair, de onde você tirou
esta coisa santa de que vocês são melhores do que
nós? De onde você tirou esta coisa que chega a ser
fascista – eu, que gosto tanto de você também – de
que você está acima do bem e do mal; de que naquele momento eu, de quem você gosta e que respeita,
como está dizendo, encarnei naquele momento o mal;
de que você podia mostrar-me o cheque, como se eu
fosse um vendilhão da pátria; enﬁm, de você monopolizando, de maneira fascista, atrasada, o patriotismo. O
seu Partido não tem mais o direito de proceder dessa
forma. O Presidente Lula não tem o direito de retroceder a esses níveis, que eram os níveis dele antes,
porque hoje é um Presidente que conhece o mundo
inteiro. É um Presidente que se alçou a uma posição
de certa liderança no mundo; é um Presidente que
se alçou a uma experiência, por estar vendo de um
Planalto os problemas do País. Não pode mais fazer
aquele discurso vingativo, aquele discurso tolo, aquele discurso primário, um discurso ingênuo, infantil, um
discurso abaixo do que se espera de um democrata.
Então, se eu tivesse, junto com os meus companheiros, feito o acordo com V. Exª, se tivesse concordado
com não fazer a CPI, eu seria elogiado, e os meus
companheiros, também. Como não concordamos,
então passamos a vendilhões da pátria; passamos a
inimigos da Petrobras. Pelo amor de Deus, esse não
é o nível que nos vai levar a uma discussão boa. Imaginar que vocês querem o bem da Petrobras e que eu
quero o mal é algo que está muito abaixo, e não posso – se eu tolerava em alguns – em V. Exª tolerar, até
pela admiração intelectual que tenho por V. Exª. V. Exª
não pode entrar nesse discurso. E não pode permitir
que seus liderados entrem nesse discurso. Eu ouvi a
Senadora falar 500 vezes: o petróleo é nosso. Isso, se
não for levado a sério, vira samba. O petróleo é nosso,
enﬁm. E com insinuações, essa coisa sempre maldosa.
A que empresas – porque eu não tenho empresa – ela
se refere, que são as empresas não ﬁscalizadas? E
que Governo é esse, que não ﬁscaliza as empresas
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dos Senadores? Que Governo é esse, então, que está
dando boa vida e permitindo ilicitudes em empresas
de Senadores? E que Petrobras é essa tão ﬁscalizada, que sofre três operações da Polícia Federal, com
provas irrefutáveis, a meu ver, de superfaturamento,
de fraudes em plataforma, de fraudes em distribuição
de royalties, acusações sérias de sonegação ﬁscal
pela troca irregular, estranha do regime tributário, do
regime ﬁscal, no próprio ano ﬁscal. Teria que ter sido
feito no outro ano. Isso aí tirou dinheiro do trabalhador,
tirou dinheiro do PAC; isso aí tirou dinheiro do FGTS,
tirou dinheiro do BNDES. Senador, nós temos toda a
capacidade de dialogar entre nós; agora, acho que
temos de manter o nível de respeito – respeito pessoal. Sou incapaz de fazer qualquer coisa que atinja V.
Exª. Entendo que V. Exª, graças a Deus, explica-nos
agora que não nos atingiu nesta campanha que seria
própria do Goebbles e que não é própria do Presidente Lula; que não pode ser própria do Presidente Lula
e que jamais poderia ser própria de alguém do nível
de V. Exª: esta campanha do “nós somos a virtude, e
quem está contra nós é o pecado”. Isso parece coisa
do Jim Jones, não parece coisa de um líder democrático de um Partido de corte social democrata como é
o seu Partido – aliás, sobre esse aspecto, um Partido
que tem destinação semelhante ao meu. Peço a V. Exª
que registre meu aparte e todos os adjetivos, todas as
minhas palavras mais duras à conta do respeito que
tenho por V. Exª, porque, se V. Exª não trata com respeito os seus interlocutores de oposição, os que tanto
o prezam, que tanto acreditam na sua palavra, V. Exª
só fará mesmo complicar uma relação e entrará numa
megalomania que não o levará a lugar nenhum. V. Exª
não vai monopolizar o patriotismo; seria demais para
V. Exª carregar todo o peso do patriotismo nas costas:
ﬁcaria corcunda e não resolveria o problema do País.
Divida o patriotismo conosco. Tenha sua visão, mas
respeite a visão dos seus companheiros, dos seus
adversários, que amam este País tanto quanto V. Exª.
Não tenho dúvida de que V. Exª ama este País. Reconheço o espírito público de V. Exª, mas não duvide
do meu, não duvide do meu Partido e não entre nesta
política de colocar em dúvida o valor e a capacidade
de trabalhar por este Brasil, que nós também temos.
Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Arthur Virgílio, deixe-me mencionar apenas
alguns pontos. Quando Celso Furtado escreveu o livro
sobre a Venezuela, em 1974, ele dizia que as descobertas de petróleo – eram os grandes mega campos que
estavam sendo apresentados – abria novos horizontes
do possível na Venezuela e fazia uma advertência –
veja que isso 35 anos atrás – uma advertência de que
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seria absolutamente desastroso para a Venezuela se
ela não ﬁzesse um debate muito rigoroso sobre como
administrar aqueles recursos.
Se olharmos para o Iraque, a tragédia do que
representou o petróleo para o Iraque, do que aconteceu com o Irã, do que acontece na Arábia Saudita,
do que acontece em certo sentido na Rússia, do que
tem acontecido na história das economias do petróleo,
esse debate que temos que fazer é um debate absolutamente decisivo para a História do Brasil. E acho que
esse é o debate que devemos fazer.
V. Exª., quando volta ao tema da CPI ... Eu apresentei só uma e V. Exª. foi tropa de choque para não
instalar. Não participei da CPI dos bancos, da desvalorização cambial, ela foi feita só no Senado. Naquela
época, V. Exª. era Líder do Governo...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª. de
novo grosseiro. Tropa de choque! V. Exª. me tem nessa
conta? Eu cumpri meu papel de Líder e enfrentava 30
a 40 de vocês numa tarde só.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Escuta um minutinho. Deixe-me terminar. Ouvi V. Exª.
todo o tempo. Deixe-me terminar agora.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sim, mas
não me trate com desrespeito; é só o que lhe peço.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Arthur, não é desrespeito nenhum. Vamos usar outro
adjetivo então.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª.
tem um português mais do que de duas mil palavras;
use-o.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Vou usar. V. Exª., como Líder do Governo, impediu
inúmeras CPIs.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sim. Pronto.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu não consegui nessa, e fui o autor da denúncia – fui
eu que adverti que estaria havendo um ataque especulativo no País e que deveríamos parar para discutir. O
Senado fez. A Câmara não fez. Não consegui fazer.
Agora, o que quero propor? Precisamos parar
de olhar para o retrovisor. Se vocês, que são hoje
oposição, ﬁcarem o tempo inteiro questionando o que
ﬁzemos quando éramos oposição, ainda que isso seja
uma referência...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Não estou
fazendo isso.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me concluir. Isso é uma referência. Vocês têm
o direito de cobrar.

Quarta-feira 20

579

18205

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Quero investigar se houve ou não corrupção na Petrobras. Só
isso.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Já nesses seis anos foi assim. O que acho que é o
nosso desaﬁo? Nosso desaﬁo é estabelecer um novo
padrão de relacionamento entre PT e PSDB. Tenho
buscado construir esse caminho, um padrão de relacionamento e debate...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Nós, não?
Com a campanha do Tião Viana, com a eleição da
Senadora Ideli?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me só concluir.
Tenho buscado estabelecer um novo padrão,
buscado construir... Em muitos momentos temos conseguido; em outros, não. Em muitos momentos temos
criado algum tipo de diálogo; em outros, não. As coisas
retrocedem e as posições se radicalizam e voltamos a
ser dois seres políticos incapazes de...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas a culpa
é necessariamente do PSDB?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me concluir, Arthur. Ouvi você falar por uma
hora e meia aqui.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas não
é “você”. Chame-me pelo menos de V. Exª. aqui na
tribuna.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sim, V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me concluir. Encoste o microfone. Deixe-me
concluir aqui.
Ao longo desse período... Acho que está na hora
de a gente abrir um outro nível de debate, não reproduzir essa lógica. Não sei se é possível. Vou continuar
insistindo nesse caminho. Acho que um dia o Brasil vai
amadurecer o suﬁciente para poder ter uma agenda
em um outro patamar. Nesse momento acho que ela
é muito importante por duas razões.
Primeiro, porque não podemos subestimar essa
crise internacional. Se achamos que a crise já está no
retrovisor do carro, não necessariamente, ela pode
voltar. Acho que o Brasil ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª. está
repetindo o meu discurso. Quem falava marolinha não
era eu.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) –
É o seguinte, eu só queria que me desse o mesmo tempo anterior que foi dado ao Senador Arthur Virgílio.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sem dúvida, sou a favor disso. Devia dar mesmo. Aliás, o Presidente Perillo, Sr. Presidente, havia dito: “Fale pelo
tempo que quiser”.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Senador Mercadante, eu não estava presidindo,
portanto, não marquei exatamente o tempo que falou
o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Peço isonomia, porque ele falou o tempo que quis.
Não quero falar o tempo que ele falou, vou tentar ser
breve.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – V. Exª. já está há bastante tempo na tribuna.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Mas não tanto quanto ele.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu falei sete
minutos e meio.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – O nosso critério não é comparar aqui...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Só nessa intervenção, ele falou mais do que isso.
Então, Presidente, acho que está na hora de a
gente mudar o padrão de discussão por duas razões:
primeiro, por esta crise. Esta crise é muito grave, esta
crise é muito profunda e acho que o Brasil tem condições de sair na frente na crise. O Brasil tem condições
de ser um país emergente, no momento em que as
grandes nações do mundo não encontram uma resposta satisfatória. O Brasil, por ter o sistema ﬁnanceiro
preservado, por ter bancos públicos – e foi muito importante não privatizar esses bancos –, por ter ...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Mercadante, vou prorrogar o tempo
de V. Exª. por mais cinqüenta minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agora sim.
Por ter mantido a Petrobras sob controle público... A Argentina privatizou a Petrobras, privatizou
todos os bancos públicos e veja a situação que a Argentina enfrenta. A empresa de petróleo, a Petrobras
comprou...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – A Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Eles venderam a YPF, e a Petrobras, inclusive,
adquiriu. Então, nós preservamos empresas estratégicas para poder relançar o Brasil no desenvolvimento e
mostrar uma nova perspectiva histórica. Diﬁcilmente,
teríamos o pré-sal se a Petrobras não fosse uma em-
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presa pública, se ela não fosse uma empresa estatal.
Ninguém ousou chegar aonde ela chegou.
Então, essas condições que o Brasil tem hoje
precisam ser valorizadas, precisam ser fortalecidas,
precisam ser preservadas. É muito importante que a
gente construa uma saída para a crise, que a gente
aponte caminhos, dê estabilidade, dê segurança, mostre atitude. E um diferencial fundamental que o Brasil
tem é que, entre as três grandes nações que estão se
destacando nessa crise, a China, que seguramente
cumpre um papel fundamental, e a Índia, que são dois
grandes mercados de massa, nós temos uma democracia. A China não é assim, a Índia tem problemas
étnicos, problemas de confrontos, problemas de instabilidade social, problemas de castas sociais que nós
não temos. Estamos vivendo um período em que vinte
milhões de pessoas saíram da pobreza neste Governo,
momento em que o Brasil, com uma democracia plural,
com alternância de Governo, com liberdade absoluta,
com separação das instituições, está dando um salto
político histórico muito importante. Esse salto signiﬁca
que nós temos que ter muita responsabilidade, tanto
no enfrentamento da crise quanto no tratamento dessa
empresa, que tem um papel decisivo. A Petrobras hoje
investe mais que a União. A Petrobras hoje é a empresa
mais importante no sentido de uma política anticíclica,
é a empresa com mais capacidade de amortecer o impacto da recessão internacional, e o petróleo já é 12%
do PIB e vai crescer a sua participação relativa.
As grandes empresas petrolíferas do setor – e a
Petrobras é a segunda empresa do mundo hoje – não
têm reservas próprias para poder enfrentar o mercado
futuro; a Petrobras não só as tem, como transformará o Brasil num grande exportador de derivados. Nós
estamos aí enfrentando construção de reﬁnaria, gasodutos, sondas, plataformas, exatamente para preparar
o Brasil para essa agenda, sair na frente e alavancar
o crescimento histórico do Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª.
me permite?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Sérgio Guerra; depois, Senador Suplicy; depois, Senador Casagrande e Senador Tasso.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Aloizio, eu, pessoalmente, tenho muita diﬁculdade
de discordar de V. Exª. Há muitos e muitos anos nos
conhecemos, e conhecemos os nossos defeitos e virtudes. Mas, sinceramente, as suas últimas 72 horas
foram além do julgamento que sempre tive de V. Exª.
Vou dizer por quê. Primeiro, antes de chegar ao Senador Aloizio, o Presidente Lula, este mesmo Presidente que disse que a crise era uma marola – não fomos
nós que inventamos a crise – como é que ele reagiu à
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tentativa inicial, consumada depois, de convocação de
uma CPI? Disse que eram grupos terroristas, grupos
irresponsáveis, que uma parcela estava cuidando da
eleição, a outra parcela estava com medo de se ver
investigada aqui no Senado, querendo desviar o foco.
O Presidente disse coisas que só o Presidente da
República do Brasil recente tem sido capaz de dizer.
Sinceramente, deveria ter uma insubordinação aqui
de muita gente. Dizer, por exemplo, que estamos aqui
examinando CPI porque é para tirar foco do Congresso, devo-lhe dizer que foi um líder de um partido aliado
que falou isso comigo, um que estava aqui telefonando
para saber, rigorosamente, quem ia tirar assinatura. Só
conseguiu dois. Mas foi esse líder que me disse que
a gente tinha que fazer uma CPI aqui, não contra a
Petrobras, que, por alguma razão, ele não desejava,
mas sobre a Agência Nacional do Petróleo (ANP) que,
por alguma causa e alguma razão que não conheço,
ele também desejava. Mas, enﬁm, não fomos nós que
levantamos essa marola, não temos nada a ver com
isso. Nós temos a seguinte posição: a Petrobras é uma
grande empresa, é tudo o que V. Exª. disse aí.
Evidentemente, não foi obra do Presidente Lula,
foi obra de gerações, de muitas pessoas, dentre elas do
Presidente Fernando Henrique, que inclusive fez uma
carta ao Senado Federal, há algum tempo, dizendo
que jamais apoiaria qualquer projeto de privatização
da Petrobras neste País. Li inclusive a nota dele para
que o Senado ouvisse. Agora, o que tivemos do outro
lado? Primeiro, o Presidente da República dizendo
isso, com uma vantagem enorme sobre nós, porque
o que o Presidente diz sai na televisão, sai em todo
lugar, é a voz do Presidente da República. O Congresso, estamos todos afundados numa grande crise e o
Presidente está no alto de uma elevada popularidade. Isso ajuda a Petrobras? Isso ajuda a democracia?
Isso defende e mantém rigorosamente a autoestima
do Congresso Nacional? Não. Isso é uma humilhação
do Congresso. Eu tenho lá meus 62 anos, vou completá-los, sou político há muito tempo, sou uma pessoa
que tem dignidade e não vou ouvir isso calado nem
do Presidente da República nem de ninguém. Quem
quiser que ouça! Quem quiser que ache isso certo! Eu
jamais propus e ninguém do meu Partido propôs aqui
fazer CPI para tirar a luz do Congresso. Não fomos nós,
foi um Líder do Partido aliado de V. Exª, que inclusive
achou que podia tirar assinatura de tucanos e telefonou para muitos deles, com argumentos nem sempre
ortodoxos. O que está acontecendo no Brasil? O PT
ganhou a eleição, tudo bem. Fizemos uma transição
honesta, transparente para o PT e para o Presidente
Lula. Muito bem. Temos feito até agora uma Oposição
correta ao Presidente Lula. Quando alguém falou “fora,
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Lula”, os tucanos foram acusados – inclusive o Líder
Arthur Virgílio – de não serem ﬁrmes, porque nós dissemos: “Nunca! Lula foi eleito com o apoio do povo e
não vamos ser golpistas”. Essa tem sido a nossa atitude
aqui. Levamos até o último momento a preservação do
mandato e do papel do Ministro Palocci. Só quando foi
insustentável a manutenção dele como Ministro é que
entramos nessa. Quer dizer, a nossa atitude sempre
foi de conciliação, conciliação no interesse nacional.
Nunca ﬁzemos acordão. V. Exª colaborou muitas vezes
na defesa de coisas importantes aqui. E muitas e muitas vezes, eu me lembro de que eu lhe apoiei quase
sozinho e com absoluta convicção. De repente, V. Exª
começou a fazer um discurso que, aqui entre nós, não
qualiﬁca Aloizio Mercadante. Primeiro, passou a ter a
seguinte atitude: olha, sou o grande patriota, tenho de
defender a Petrobras, porque há aqui um bando de irresponsáveis que querem acabar com ela. A Petrobras,
desse jeito, não vai a lugar nenhum. Tantos milhares
de empregos estão ameaçados, três mil gerentes, não
sei o quê, a Petrobras não aguenta isso, vai baixar
as ações da empresa, vocês vão quebrar a empresa.
Acompanho a vida pública de V. Exª há muito tempo por
duas razões: porque o senhor é um político importante
e porque sou seu amigo, mas, entre as suas atitudes,
há uma certa calamidade, e não é a primeira vez que
V. Exª é calamitoso. Quando alguma coisa acontece, já
ouvi muitas vezes o discurso de V. Exª, que é sempre
no sentido de: ou fazemos isso ou vamos para o inferno, mais ou menos assim; ou isso acontece ou vamos
todos para aquele buraco. É uma tendência enorme,
para dar consistência à sua palavra, fazer previsões
catastróﬁcas. Fez agora de novo: “Se vocês insistem
nessa CPI é uma irresponsabilidade”. Ora, irresponsabilidade por quê? Irresponsabilidade é nomear tropa
de choque. Irresponsabilidade é deixar o Jatene indicar
diretor para a Petrobras. Janene, não é Jatene, não.
Coitado do Jatene! É o Janene, aquele estadista lá no
Paraná. Dizem que o Zé Dirceu manda lá também. O
Zé Dirceu... Esquece o Zé Dirceu. Se ele é bom ou é
mal, ele foi cassado pela Câmara Federal. É um político
cassado. A Câmara Federal cassou o mandato dele.
Ele está indicando ou inﬂuindo muito, porque, aliás, é
uma pessoa sem proﬁssão que anda pelos céus do
mundo, está indicando aí gente para dirigir Petrobras.
Eu vejo, todo dia no jornal, grupo tal de tal partido quer
uma diretoria da Petrobras; grupo qual de tal partido
quer outra diretoria da Petrobras, quer um pedaço da
Petrobras para lá, um pedaço da Petrobras para cá. O
que nós temos a ver com isso? Uma diretoria que vai
furar poço, que não fura poço... O que nós temos a ver
com isso? Isso é defender a Petrobras? Ainda hoje eu
estive com um prefeito, que vai aparecer nessa história
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toda, um prefeito de um grande Município que ganhou
a eleição, do nosso Partido. O antecessor dele era do
PT, arrumou um dinheirão às vésperas da eleição para
fazer o asfaltamento da cidade. Pelo que sei, existe o
Ministério das Cidades, não era para Petrobras estar
asfaltando cidade nenhuma. Então, asfaltou lá, para
favorecer uma campanha. A campanha foi derrotada,
a do PT, a do PSDB ganhou e o dinheiro acabou. Está
o cara lá com a obra, sem poder pagar a obra. Enﬁm
me diz: fomos nós que inventamos isso? Tem a ver com
alguma vontade de conspirar contra a Petrobras falar
dessas coisas? Não. Quem inventou esse tal Castelo
de Areia fomos nós? Foi a Polícia Federal. E o que vazou? Quatro ou cinco nomes da Oposição que tinham
recebido uma contribuição legal, completamente legal,
de uma empresa de construção brasileira. Foi o que
vazou. Ah, vazou ali, vazou aqui... O que vazou foi isso,
e vazou contra nós. O Castelo de Areia, que ninguém
sabe exatamente o que é, se é um aterro, ou seja lá o
que for, do Castelo de Areia não vazou nada, não há
vazamento nenhum. Eu não estou aqui para ir atrás
de ladrão, não gosto de perseguir ladrão, não é da minha cabeça fazer ladrão, perseguição a ninguém. Mas
é claro que o Brasil precisa de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a Petrobras. Isso vai acabar
com a Petrobras? De jeito nenhum. Isso vai quebrar a
Petrobras? De jeito nenhum. A lição do mundo todo é
que muitas instituições do tamanho ou maiores do que
a Petrobras, tão admiradas ou mais admiradas que ela,
tiveram grandes problemas nos últimos anos, porque
foram incapazes de serem transparentes, porque não
se mostraram, não foram vistas, não foram observadas,
efetivamente ﬁscalizadas. O Tribunal de Contas está
absolutamente em confronto com a Petrobras. Dizer que
o Tribunal de Contas está satisfeito com a ﬁscalização
que faz na Petrobras é uma mentira do tamanho desse
prédio. Não tem nada disso. A Petrobras não gosta de
ser ﬁscalizada, a Petrobras é arrogante, os seus dirigentes são arrogantes, daí para frente. É uma empresa
nacional? É. O petróleo é nosso, como disse a minha
amiga Ideli? É claro que é nosso. Nós vamos defender
a Petrobras. Funcionários da Petrobras, pensarem que
vamos partir para cima da Petrobras...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – ... para desautorizar a Petrobras, Senador Aloizio? Nunca, nunca.
Estamos lá eu – se tivermos lugar –; Senador Tasso,
que foi Governador de Estado três vezes, Presidente do
PSDB duas vezes; Senador Alvaro Dias, que foi Governador do Estado dele, Senador dos mais importantes
aqui do Senado; eu sou Presidente do meu Partido. O
PSDB procurou colocar nesse conjunto pessoas que
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tenham absoluta capacidade de ter responsabilidade.
Nada de fazer demagogia, nada de fazer prejulgamentos, nada de condenar sem provas, nada de levantar
acusações no caminho e vazá-las. Nada disso. A gente
quer fazer uma ﬁscalização mesmo, uma ﬁscalização
correta, para concluirmos se existe alguma culpa ou se
não existe culpa nenhuma e para fazermos a Petrobras
melhor. Isso vai baixar as ações da Petrobras? Vai prejudicar os setecentos mil acionistas da Petrobras? Claro
que não. Agora, tropas de choque podem prejudicar a
Petrobras. Gente que chega para fazer confronto, para
criar diﬁculdade, para não querer ﬁscalização nenhuma,
para impor maioria pode prejudicar a Petrobras. Não
vamos dar esse pretexto a ninguém. Quem vier com
essa conversa de que o PSDB vai ajudar a prejudicar
a Petrobras vai bater com a cara na porta. Não vamos
fazer isso. Sinceramente, entendo a emoção, entendo alguns dos acontecimentos que se desenvolveram
nesses dias, mas, no geral, o Senador Aloizio é uma
pessoa que contribui mais do que colabora no sentido
da não identiﬁcação de objetivos que são positivos. A
nossa esperança é que V. Exª seja um ator na construção desses movimentos positivos. V. Exª não tem
nada a ver com a Petrobras, V. Exª não nomeou diretor
para a Petrobras, não nomeou gerente para Petrobras,
não nomeou... Quando Fernando Henrique foi Presidente, ele nomeou algum tucano para presidência da
Petrobras? Alguma pessoa que não tivesse proﬁssão
adequada? Eu não tenho nada contra o Presidente
Gabrielli. Até o acho simpático, mas ele foi candidato
a Governador do PT na Bahia. O outro era Senador lá
do Sergipe. Perdeu a eleição e foi ser Presidente da
Petrobras. Vem cá, uma corporação internacional do
tamanho da Petrobras escolhe diretor com esse critério? O cara foi candidato a Governador da Bahia e
vira Presidente da Petrobras! Perdeu, por sinal. O cara
era Senador, foi Governador... Governador nada! Foi
candidato, perdeu a eleição para Governador e virou
Presidente da Petrobras. Isso é critério defensável para
nomear Presidente da Petrobras? Indefensável!!!
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me...
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – O Janene
indicar para diretor da Petrobras é coisa que se possa falar alto?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me... Deixe-me entrar no debate.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Eu quero
dizer ao Senador Aloizio o seguinte: nós temos uma
relação com o Senador Aloizio, temos estima por ele,
achamos que há muita gente do Governo que quer
uma Petrobras boa, equilibrada, que tenha futuro, que
vá para frente. Todo esse pessoal que pensa isso vai
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ter aliança conosco. Agora, quem quer manter a Petrobras na política, fazendo campanha, inaugurando
praça, nós não vamos, de jeito nenhum, conciliar com
isso, porque é um absurdo. É não respeitar a Petrobras,
não respeitar o Brasil, não respeitar tantos que ﬁzeram a sua luta o tempo todo, inclusive, seguramente,
o próprio Senador Aloizio e muitos outros: operários,
funcionários da Petrobras, gente que construiu uma
grande empresa, que nós vamos ajudar a ser maior
ainda. O PSDB vai ajudar a Petrobras a ser maior e
melhor ainda. Não vamos sair da nossa trilha, não
vamos escorregar na demagogia, no populismo, não
vamos fazer nada disso. Agora, precisamos de uma
contrapartida, que o Governo atue, do ponto de vista
parlamentar, da palavra de seu Presidente e dos seus
líderes, com o mesmo objetivo. Nós não vamos faltar,
não queremos tirar rendimento eleitoral disso de maneira nenhuma. Não faz sentido! Seria atirar contra
nós mesmos, dar um tiro no pé querer transformar a
Petrobras em argumento de campanha.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Sérgio Guerra, primeiro, o apreço é mútuo,
é uma convivência de mais de vinte anos. Estivemos
juntos em muitos momentos no passado. Hoje, estamos
em partidos diferentes. Mas eu reconheço a inteligência, a competência, o equilíbrio de V. Exª, como valores
bastante importantes para a vida pública.
Eu achei que aquela sessão que nós tivemos na
quinta-feira foi uma calamidade. Achei uma calamidade, para o Senado, o que aconteceu, a forma como
aconteceu. Quero até publicamente, fazer aqui – viu,
Cláudia? – uma manifestação. Eu queria ponderar.
Acho que os funcionários – e você trabalha incansavelmente nessa Mesa e com muita competência – não
podem ter a responsabilidade que, muitas vezes, é dos
Senadores. Os Senadores, sim; os funcionários não
têm responsabilidade. A assessoria cumpre o que a
Direção encaminha. Achei aquela sessão muito ruim.
Ponderei com V. Exª. Achei hoje muito importante o
Senador Arthur chegar e falar: “Olhe, acho que não
deveria ter acontecido aquilo. Espero que não aconteça de novo”. Achei muito positivo.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Aloizio, V. Exª fez uma alusão agora em torno de um
fato do qual tomei parte e que me deixou...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não estou mencionando ninguém. Eu nem estava
aqui, só vi as cenas e as interlocuções.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – V. Exª me
perdoe, mas V. Exª, mais uma vez, faz um gesto em
que deixa uma falsa interpretação dos acontecimentos
ocorridos aqui.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não é falsa.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – É falsa.
E compromete seus amigos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não quero comprometer ninguém. Quero ponderar
o seguinte...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – O que V.
Exª disse aí comprometeu. Se V. Exª não me deixar
esclarecer isso, não vou falar porque a palavra é sua,
mas ﬁcou bem claro que V. Exª fez uma interpretação
duvidosa disso aí, de uma maneira maldosa. Desculpeme mais uma vez.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Tasso, não tem nenhuma maldade. Disse o
que vi, o que senti. Acho que não foi bom para o Senado o que aconteceu. Estou falando isso. Acho que
não foi bom. Ponderei com o Sérgio. Falei: “Sérgio, por
que a gente não faz uma reunião? Por que a gente não
encontra um encaminhamento? Por que a gente não
mantém a ideia da audiência?”. Minha ponderação foi
essa. Achei que o clima a que chegamos só demonstrava preocupação, inquietação, sobre aonde poderíamos chegar. Hoje estamos fazendo um diálogo público
muito positivo, mas o clima de tensão e de confronto
nesse processo era uma coisa que me deixava absolutamente preocupado com o que poderia acontecer
na CPI e no nosso relacionamento.
Foi isso. A minha preocupação foi essa.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Ô, Tasso, eu estou tentando... O próprio Arthur
chegou aqui e falou de forma muito positiva. Nós não
temos que insistir nesse caminho.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Mercadante, para uma intervenção rápida.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu entendi a sua intervenção. Eu não vi nem os detalhes do que aconteceu. Mas a cena está errada.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Mercadante, bem rápido. Houve sucessivos erros na
Mesa e houve uma reação daqui de baixo, que achei
justa. Eu pedi desculpas, com muita clareza, pela atitude que tomei. E aí foi o erro. Eu subi à mesa e, de
maneira ilegal, eu abri a sessão. Foi essa a autocrítica que eu ﬁz e foi disso que pedi desculpas. Não tem
nada a ver com o erro do Senador Sérgio Guerra, que
não errou, nem do Senador Tasso. Fui eu que errei,
quando eu subi lá, depois de tudo, porque eu poderia
ter mil maneiras de protestar: eu poderia representar
ao Conselho de Ética, eu poderia fazer tudo contra a
Senadora que errou, fechando a sessão, quando ain-

584

18210

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da havia oradores inscritos. No momento em que eu
me exasperei, subi à mesa e abri a sessão, eu não ﬁz
o que deveria uma pessoa madura, com o tempo de
mandato que eu tenho, com o tempo de vida pública
que eu tenho, fazer. Foi aí que eu ﬁz a minha autocrítica e pedi desculpas com muita clareza. V. Exª foi até
delicado, mas eu pedi desculpas, porque eu acho que
eu errei redondamente; não deveria ter feito isso.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Tasso, se a forma que eu coloquei passou
alguma impressão, não era o que eu tentei. Então, estou pedindo desculpas a V. Exª, da mesma forma que
o Arthur. Não é a minha intenção. Eu estou querendo
construir um caminho. Eu falei só que aquela reunião
foi muito tensa. O que eu ponderei foi que foi muito
tensa. E achei o que aconteceu...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Está bom, não houve. V. Exª está explicando que não
houve cargas ao funcionário. Vamos superar isso.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu sei, mas V. Exª pode explicar lá. Vamos superar
esse episódio. Vamos continuar o nosso debate aqui
sobre o que é relevante.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Está bom, Senador Tasso, pega a palavra lá, então.
Deixa o Senador Tasso falar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em
seguida.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Aloizio, eu vi V. Exª fazer alusão aqui a um mal-entendido que houve, que aconteceu neste plenário e que
realmente tem algumas conotações que não devem se
repetir. No entanto, no caso especíﬁco – e aí eu quero
esclarecer –, houve o equívoco, deliberado ou não, por
parte da Presidente da Mesa, que estava presidindo a
Mesa.... Aliás, ela chegou aqui correndo, sem perceber
o que estava acontecendo, simplesmente interrompeu
a sessão quando eu começava a falar e encerrou a
sessão. E tanto o Senador Arthur Virgílio quanto eu
estávamos inscrito como oradores, e eu estava começando a falar. E eu disse: “V. Exª não pode fazer isso;
não pode interromper a sessão, quando eu acabei de
me inscrever, quando eu estou inscrito como orador”.
E ela olhou para a Secretária, a Drª Cláudia, e a Drª
Cláudia disse: “Ele não está inscrito como orador nem o
Senador Virgílio está inscrito, portanto pode encerrar”.
E aí eu me revoltei, como qualquer Senador, fui para
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a Secretária e disse: “A senhora não pode fazer isso.
De maneira nenhuma, a senhora não pode fazer isso,
porque está nas notas taquigráﬁcas, a senhora ouviu,
sim, ouviu tanto a mim quanto ao Senador Arthur Virgílio”. Pedimos as notas taquigráﬁcas, e estavam lá,
nas notas taquigráﬁcas, a minha inscrição e a outra. No
intuito de ajudar a Presidência da Mesa, a Secretária
simplesmente desautorizou a minha palavra, portanto,
fazendo encerrar aquela sessão dentro de uma manobra. Não houve carga nenhuma. Houve uma indevida
atuação da Secretária naquele momento. Não é meu
estilo; eu não faço carga para...
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE. Intervenção fora
do microfone.) – No outro dia V. Exª falou com ela...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – No outro
dia, eu falei com ela; ela reconheceu que houve, que
estava nas notas taquigráﬁcas, e dei o assunto por
encerrado. Não é meu estilo. Nunca ﬁz isso nem vou
fazer: carga sobre funcionário em momento nenhum.
No entanto, se o funcionário, naquele momento, não
está cumprindo seu dever estritamente, é meu dever
chamar atenção dele e fazer a reclamação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Tasso, eu acho que esse debate é o debate
que temos de fazer. Foi bom que isso tenha acontecido,
porque o que não podemos repetir são os momentos
que vivemos ali. É melhor chegar, no outro dia, à sessão, chamar o Presidente da Casa, colocar a questão
e permitir também que as pessoas possam opinar sobre o que aconteceu. Pode ser que a funcionária tenha
errado. Eu nem estava aqui. Pode ter errado. Mas não
podemos chegar onde estávamos chegando. Temos de
rever esse clima que estamos construindo. Acho que
foi positiva hoje a fala do Arthur nessa direção...
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Aloizio, só uma palavra. Só para ajudar. Acontece o
seguinte...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O que me preocupa... Vejam que, agora mesmo, estou
aqui tentando construir, mas posso ter errado. Estamos
construindo um diálogo e, então, eu queria incluir no
diálogo a Secretária da Mesa, que é uma função muito difícil. Eu fui oposição e sei como é difícil, como é
chata a posição da Mesa.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Aloizio, vamos esquecer a Secretária da Mesa, que
ela apenas informou. Agora, o fato é que havia uma
discussão aqui, que não tinha nada de turbulenta.
Absolutamente normal. Três Senadores aqui e, num
momento, o Senador Heráclito e, no outro momento,
o Senador Mão Santa, numa discussão de plenário
absolutamente comum.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Eu ﬁquei preocupado, porque eu entendi que
tínhamos...
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Só um minuto, Senador. Vou lhe dar uma informação, porque
o senhor não estava aqui. A discussão era absolutamente normal. De repente, a Senadora Serys surge,
os cabelos não muito arrumados, e ela estava muito
animada e completamente desinformada. Em algum
lugar, mandou-se chamar a Senadora Serys, que sentou ali e disse: “Está encerrada a sessão porque não
há oradores inscritos”. E os que estavam inscritos protestaram. Ponto ﬁnal. Esses são os fatos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Deixe-me só voltar ao debate fundamental, dos
pontos centrais. Isso aqui já está esclarecido, vamos
avançar.
Sobre a questão do Presidente Lula, o Senador
Sérgio diz o seguinte: “Não, o Presidente Lula disse
que a crise é uma marola”. De fato, durante um ano e
meio, a crise lá fora era muito grande e aqui era muito
pequena. É uma expressão popular correta, porque
quando a crise atingiu o Brasil? Em setembro. Quando
atingiu o Brasil, Lula falou: “Atingiu; é uma crise mundial”. O Governo tomou iniciativas.
O que eu quero elogiar aqui? Eu fui ao Fórum
Econômico Mundial, Senador Sérgio Guerra – e disse
aqui, desta tribuna –, e, antes de mim, tinha estado
Fernando Henrique Cardoso. E o Presidente Fernando
Henrique Cardoso disse: “Olha, a economia brasileira
está muito bem. Quero elogiar o Governo pelas atitudes que tomou. Acho que estão no rumo certo. O Brasil
está respondendo à crise”. Eu espero que esse debate
também sobre a crise seja colocado nesse patamar. O
Banco Central tomou medidas, o Governo tomou medidas, desonerou setores importantes da produção e,
nessa desoneração do IPI...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Senador Aloizio, permita-me. Prorrogo a sessão
por mais trinta minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Está ótimo.
Na desoneração do IPI de automóveis, no setor
de bens de consumo duráveis, nós avançamos uma
pauta, e este Senado votou uma medida provisória para
desonerar empresas que não haviam pagado seus impostos no passado. Nós discutimos aqui, duramente, se
a concessão tinha que ser maior ou menor, como nós
deveríamos construir aquela medida provisória.
Ora, num momento como esse, eu pergunto:
é correto dizer que a Petrobras sonegou impostos?
Que a Receita represente contra a Petrobras – e vamos repetir, porque as pessoas não falam sobre isso
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– e mais cinco mil empresas que tomaram a mesma
atitude porque usaram a Medida Provisória nº 2.158
para amortecer o impacto da desvalorização cambial...
Cinco mil empresas. Essa medida provisória foi criada
exatamente por isso. Por quê? Porque ela comprou petróleo a US$120, US$130 o barril e vendia a US$40;
ela tem prejuízo nessa operação, só que, com a desvalorização do real, isso aparece como ganho de capital, e ela tem que pagar mais lucro e mais imposto
de renda. Essa é a questão, ela e muitas empresas
que têm ativos em dólar.
Então, esse é um debate técnico, esse é um debate de política ﬁscal, esse é um debate jurídico, é um
debate de interpretação de uma lei que foi criada exatamente para amortecer a desvalorização, e não teria
sentido se não fosse assim. E a Petrobras fez isso, é
verdade. Só que aumentou em 41% os investimentos,
aumentou o caixa de R$16 para R$19 bilhões. Nós temos que avaliar com um pouco mais de profundidade
essa matéria, que eu acho que é um tema absolutamente relevante.
Queria ainda destacar só mais dois pontos. Sobre o “Fora Lula”, é verdade. Mas a minha posição no
“Fora FHC” foi a mesma sua, a mesma posição. Quando
houve o movimento “Fora FHC”, fui ao Congresso do
meu partido e disse: “Não compartilho com essa tática.
Temos que disputar as eleições que vão se aproximar
e ganhar nas urnas”.
Ainda bem que o Brasil está vivendo um processo de estabilidade, de respeito aos mandatos, de alternância no poder. Acho que temos que discutir isso
com muita profundidade, inclusive o papel da Justiça
Eleitoral. Temos que rever essas questões, porque o
mandato popular é uma coisa fundamental da democracia e tem que ser tratado com esse rigor.
Sobre a operação Castelo de Areia – já passo
a palavra –, V. Exª ouviu, como eu, as explicações do
Presidente Gabrielli, um grande economista, Diretor da
Faculdade de Economia da Universidade Federal da
Bahia, com uma produção intelectual absolutamente
relevante, foi Diretor Financeiro e Presidente da empresa num dos melhores momentos da empresa nas
últimas décadas. A Petrobras chegou, sob a presidência
de Gabrielli, como segunda empresa do mercado no
mundo. Repito: segunda melhor empresa do mundo no
setor de petróleo. Por sinal, depois de amanhã, estará
recebendo um prêmio internacional, em Nova York, da
Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e está hoje,
na China, assinando ﬁnanciamento de US$10 bilhões.
Isso mostra competência, credibilidade, seriedade que
interessa ao Brasil, à Nação, e que tem que ser valorizado como gestor e como empresa.
Senador Casagrande.
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O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Mercadante, quero, primeiro, dizer da importância deste debate. De fato, se, nestes últimos dias,
alguém cometeu algum ato, na expressão da palavra,
fora da tonalidade adequada, é natural, porque, no
embate que a oposição estabeleceu com relação ao
pedido de CPI da Petrobras, é natural que haja um
enfrentamento e um debate, uma discussão política.
Como já foi dito aqui por V. Exª e por outros Senadores,
a Petrobras hoje investe mais do que o Brasil. Então,
uma CPI que envolve a Petrobras envolve um debate
muito profundo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Mais do que o Governo brasileiro.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Mais do que o Governo brasileiro. E, na verdade, a
Petrobras nunca investiu tanto, nunca fez tanto investimento como está fazendo agora, nestes últimos anos.
E há que se reconhecer que, no Governo do Presidente Lula, a Petrobras voltou a fazer investimentos
altíssimos, a desenvolver novas tecnologias, a buscar
novas fronteiras. O caso do pré-sal é especíﬁco. Então,
a Petrobras é muito grande. Já tivemos aqui, no Senado, a “CPI do ﬁm do mundo”. A CPI da Petrobras não
pode ser a “CPI do fundo do mundo”. Não podemos
transformar a CPI da Petrobras em um ambiente que
não tenha limite, porque eu acho que a Petrobras suporta, e deve suportar... Em um ambiente democrático,
em uma República como a nossa, as instituições têm
que suportar investigações, mas não podem suportar
irresponsabilidades. Então, se vamos ter a CPI, que
o Governo tenha responsabilidade, que a oposição
tenha responsabilidade para que possamos fazer um
debate que aprofunde o processo de investigação. CPI
é Comissão Parlamentar de Inquérito, é para fazer investigação. Se não tiver o que investigar, não tem que
ter CPI. Junto com a investigação – e, aí, concordo
com V. Exª – se pudermos aprofundar o debate sobre
o marco regulatório, o debate sobre a importância da
Petrobras no processo de desenvolvimento do Brasil,
seria excelente, e o resultado poderá ser bom. Temos
um interesse muito grande, porque o Brasil vai se posicionando como um dos maiores produtores de petróleo
do mundo. Tenho interesse especíﬁco em acompanhar
esse debate porque o meu Estado, o Espírito Santo, é
o segundo produtor de petróleo hoje do Brasil – detém
a segunda reserva e é o segundo produtor de petróleo,
e o primeiro produtor de gás natural. Então, temos um
ambiente de interesse muito grande que deve colocar,
para cada Parlamentar, a necessidade de ter muita
responsabilidade. O discurso de V. Exª aponta nessa
direção. Os indicados para essa Comissão têm que ter
esse nível de compreensão para que possamos sair
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desse resultado com algo que fortaleça a Petrobras,
e não que a fragilize. Obrigado, Senador.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço, Senador Casagrande. V. Exª é uma das lideranças decisivas nesse debate. V. Exª tem uma vivência muito importante no seu Estado, que é um Estado
destacado na produção de petróleo, conhece o setor,
conhece o tema, tem informação técnica e vivência
política, e tenho certeza de que será imprescindível no
trabalho que vamos ter no âmbito dessa CPI.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu quero, Senador Aloizio Mercadante, sobretudo, compartilhar
com V. Exª a importância de, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, examinar-se o marco regulatório.
Sobretudo tendo em conta, conforme ressaltou, que as
grandes reservas de petróleo estão sendo encontradas no Oceano Atlântico a larga distância do território
ou da costa brasileira, como será oportuno que esse
marco regulatório venha a garantir que os royalties
decorrentes da exploração dos recursos naturais, como
o petróleo, venham a beneﬁciar todo o Brasil, toda a
população brasileira. Eu acho que é muito signiﬁcativo
o que o Presidente Lula já ressaltou, que ele quer que
esses recursos decorrentes dessa exploração sejam
100% destinados, de um lado, para se prover a boa
oportunidade de educação a todos os brasileiros e, de
outro, para se garantir a completa erradicação da pobreza absoluta em nosso País. Avalio que poderemos
chegar a esse procedimento com a garantia de que
toda a população brasileira venha a se beneﬁciar. Daí
a relevância do debate do marco regulatório. Por isso,
quero colaborar com V. Exª e com os que participarem
desse procedimento com esse propósito.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço, Senador Suplicy. Tenho certeza de que
esse tema, para o mandato de V. Exª, é fundamental,
porque V. Exª sempre defendeu o Programa Bolsa Família, defendeu o Programa de Renda Básica de Cidadania e considera que esta riqueza fantástica, que
será a produção do petróleo, pode ser usada a serviço
do Brasil com mais generosidade social e mais deﬁnição de quais são as áreas de aplicação dos recursos
dos royalties.
Senador Delcídio Amaral, que também tem uma
vivência muito grande em relação a esse tema e, com
certeza, uma grande contribuição a essa discussão.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Meu
caro Senador Aloizio Mercadante, Líder, primeiro, registro o discurso de V. Exª, especialmente no que se

MAIO 2009

Maio de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

refere à possibilidade de se discutir um novo modelo, o
marco regulatório especiﬁcamente voltado para o présal, o que isso representa para o País, e a preocupação de V. Exª, especialmente com a Petrobras e, em se
tratando de Petrobras, com o Brasil. Ouvi atentamente
não só as palavras de V. Exª, mas também as ponderações de todos os Senadores que me antecederam, e
eu não poderia deixar de fazer algumas observações:
primeiro, a Petrobras tem instrumentos – é uma empresa de capital aberto – que, mais do nunca, ﬁscalizam
o dia a dia da companhia. Aqui, citaram o Tribunal de
Contas da União, a Controladoria-Geral da República,
o próprio Ministério Público, mas, sendo uma empresa de capital aberto, ela é acompanhada pelos seus
acionistas, acompanhada pela CVM e monitorada lá
fora também, porque existem muitos investidores. Dos
700 mil investidores que V. Exª aqui citou, muitos deles estão lá fora. Portanto, os números da Petrobras, o
desempenho da Petrobras é acompanhado com bastante rigor, até pelo que a Petrobras vai representar
no futuro. Participei recentemente de um debate sobre
os marcos regulatórios do pré-sal, só com investidores
de fora, e é impressionante a expectativa com relação
ao futuro da Petrobras e ao futuro do pré-sal, a modelagem, quais as decisões que o Congresso vai tomar
em função dessa nova fase. Como V. Exª disse com
muita competência, temos desaﬁos tecnológicos, temos
desaﬁos geológicos, precisamos avaliar bem como é
que os reservatórios de óleo e gás vão se comportar,
especialmente furando essa camada de sal. Eu estava
vendo um exemplo hoje de projetos em outros países
que levaram quase uma década, e nós, com três anos,
já temos um projeto piloto, que é o de Iara, que V. Exª
acabou de citar. Então, temos uma empresa de excelência, uma empresa que é acompanhada. No meu
ponto de vista – e sempre defendi isto –, os casos que
foram levantados como objeto da CPI seguramente poderiam ser esclarecidos numa audiência pública pelo
Presidente Gabrielli e por seus diretores, como também
poderiam ser investigados até com mais profundidade
pelo Tribunal de Contas da União, pelo Congresso, por
meio das Comissões de Fiscalização e Controle e, ao
mesmo tempo, pelos auditores independentes, que
atestam todos os balanços da Petrobras, todos os balancetes da Petrobras. Portanto, acho que nós, com os
instrumentos existentes, poderíamos esclarecer todas
essas questões. Chegamos a uma CPI, com mais de 27
assinaturas. Foram retiradas duas assinaturas, mas me
parece que chegamos a 32 assinaturas. Isso mostra,
de certa maneira, o equilíbrio que existe no Senado,
que é diferente do da Câmara dos Deputados. Então,
estamos diante agora de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. Quero registrar aqui algumas coisas que
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ouvi e que não poderia deixar de comentar. Primeiro,
com relação à diretoria da Petrobras. Se há indicação
ou não política, os diretores da Petrobras são todos de
carreira. O Diretor de Serviços, Renato Duque, é um
proﬁssional de carreira, que começou lá na Bacia de
Campos; a Diretora de Gás e Energia, Maria da Graça
Foster, também tem mais de 30 anos de companhia;
o Diretor de Abastecimento, Paulo Roberto, deve ter
por volta de 30, 32 anos e veio da área de Exploração
e Produção, depois foi galgando posições dentro da
companhia; o Diretor Estrella estava aposentado, mas
tem uma vasta experiência, porque ele não só trabalhou
na Petrobras aqui, mas trabalhou fora do País.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– E é um geólogo...
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – É um
geólogo respeitadíssimo...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– ...de ponta. Talvez a pessoa que mais conheça o présal e a bacia de Santos.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – E
vem de uma geração de geólogos que começou com
Carlos Walter lá atrás, que foi o grande idealizador da
exploração e produção no mar, contrariando, inclusive, posições do governo de então, que não acreditava muito nesse desaﬁo que a Petrobras enfrentou. O
Barbassa é também...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) –
Só para dizer: a história da Petrobras é um pouco isso,
desde sua fundação. Havia setores que não acreditavam
e setores que acreditavam. O povo é que sustentou,
na realidade, esse projeto lá na origem, porque diziam
que não precisava de Petrobras, que não precisava de
uma empresa e que nem havia petróleo no Brasil, mas
a história mostrou exatamente o contrário.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Exatamente, provamos o contrário. O Diretor Financeiro
Barbassa... O Presidente Gabrielli veio da Universidade Federal da Bahia, teve desempenho competente na
Diretoria Financeira, compreendeu a companhia, que é
complexa, é uma empresa difícil, assumiu a presidência
e tem feito um bom trabalho, inegavelmente. Ele tem
representado muito bem a Petrobras, o nosso País, e
não é fácil ser Presidente da Petrobras, inclusive participar dessas reuniões especialmente voltadas para a
captação de recursos, que exigem não só preparação
para essa caminhada pelo mundo, pelos principais centros ﬁnanceiros, mas também competência, porque os
investidores olham o Presidente como referência do
que é a companhia. Convivi com o Presidente Reichstul
também, um homem extremamente competente. Não
era do setor, mas representou muito bem a Petrobras
e tinha preparo para desenvolver um bom trabalho na
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Presidência da companhia; respeitado, conhecia o
sistema ﬁnanceiro, compreendeu bem a companhia,
enfrentou muitos desaﬁos, muitas diﬁculdades também.
Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro. E
quero agora me ater à questão da CPI. Como disseram
os Senadores que me antecederam, especialmente
o Senador Casagrande, a Petrobras é uma empresa
complexa. V. Exª sabe muito bem disso. São 40 a 50
mil contratos, são prestadores de serviço, são sócios,
são fornecedores de equipamento, são instituições ﬁnanceiras, são tradings; existem projetos diversiﬁcados
na área de exploração, produção, reﬁno, gasodutos,
oleodutos, polidutos de um modo geral, distribuição.
Portanto, um portfolio imenso. E tenho uma preocupação muito grande com relação ao objeto da CPI. Não
tenho dúvida nenhuma, Senador Aloizio Mercadante,
que, neste momento, já deve estar chovendo dossiê
de tudo quanto é lado! Não tenho dúvida nenhuma. E
não seria diferente, até em se tratando de uma empresa como é a Petrobras, pelo tamanho e pelo conﬂito
de interesses...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Cinquenta mil contratos.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Cinquenta mil contratos. E pelo conﬂito de interesse que
lá existe. Portanto, trata-se de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que precisa ser conduzida com
muito cuidado, porque senão isso vira uma verdadeira
parafernália. Eu não estou duvidando aqui de ninguém,
mas é um fato concreto. E quero também registrar que
a Petrobras, comparativamente com outras empresas
estatais, é muito diferente. Outras estatais que passaram por Comissões Parlamentares de Inquérito e
tiveram determinado comportamento, a Petrobras não
terá, terá um comportamento diferente, muito mais ativo, porque é dela isso, é da história dela isso. Então,
temos que ter muita cautela, muita prudência, muito
cuidado. V. Exª foi extremamente correto: nós estamos
captando recursos lá fora; a Petrobras tem um programa
de US$174 bilhões até 2013; estamos discutindo um
marco regulatório; estamos na iminência de, realmente, projetar o Brasil como uma das maiores potências
petrolíferas no mundo; todo o setor de petróleo está
acompanhando o Brasil. Portanto, temos que ter muito equilíbrio, muito cuidado. Eu conheço relativamente
bem a Petrobras, Senador Aloizio Mercadante. Quando
há algum tipo de risco, algum tipo de investigação, a
primeira coisa que fazem é soltar a caneta na mesa.
Imagine V. Exª o reﬂexo disso: Frentes de serviço,
obras que estão no planejamento estratégico tendo
solução de continuidade, e outras consequências que
naturalmente advêm de um quadro como esse. Então,
temos que ter muito cuidado com isso. A Petrobras é
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uma empresa admirada, respeitada por todo o Brasil.
Nós, aqui, talvez não tenhamos a dimensão do que
representa a Petrobras no inconsciente coletivo, no
inconsciente do povo brasileiro. Portanto, saúdo os
comentários e as ponderações que V. Exª aqui fez,
porque são bastante pertinentes e, mais do que nunca,
preocupadas com uma companhia como a Petrobras.
Portanto, eu não poderia deixar de fazer este registro
até por ter vivido lá e por conhecer alguma coisa daquela companhia.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço, Senador Delcídio, a intervenção. Acho-a
muito oportuna, ainda mais pela experiência administrativa concreta. Acho que essas advertências devem
servir à Casa para avaliar muito bem os passos que
vamos dar, para que não haja paralisação de investimentos e comprometimentos do emprego, ainda mais
– vou reforçar – no quadro internacional que estamos
atravessando, especialmente no momento em que o
pré-sal, a Petrobras e o futuro do Brasil... Um dos diferenciais na economia mundial é exatamente esse setor,
é exatamente essa empresa, é exatamente o pré-sal.
Por isso, não podemos simplesmente transformar isso
em uma disputa política que não tem o menor sentido
e que fará mal à empresa e ao Brasil.
Essa responsabilidade é de todos. Precisamos
ter muito cuidado, muita responsabilidade, e cada
passo ser muito bem avaliado para que esse patrimônio e toda essa complexidade da empresa e toda
essa responsabilidade econômica, social e estratégica
sejam preservados, sejam mantidos por parte dessa
iniciativa de CPI.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Senador Aloizio – se V. Exª me permite, e o Presidente,
mais um aparte –, é importante registrar, eu ouvi alguns comentários com relação ao Tribunal de Contas
da União. Eu acompanho bem os questionamentos
do Tribunal de Contas da União. Um dos principais
questionamentos, Senador Aloizio Mercadante, é a
questão dos processos licitatórios. A Petrobras tem
um processo licitatório simpliﬁcado. E é justo isso, é
correto isso, porque ela está disputando o mercado,
ela está brigando com outros concorrentes.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Poderosíssimos.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Poderosíssimos. O ambiente em que ela vive é concorrencial.
Eu só vou dar um exemplo, meu caro Senador Aloizio
Mercadante: se começarem a discutir as opções da
Petrobras, por exemplo, na contratação de um EPCista, o responsável pela engenharia, pelos equipamentos e pela construção, uma vez que os critérios são
muito mais amplos do que a frieza da 866 determina.
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Por isso, precisamos tomar um cuidado muito grande,
porque, por ser um sistema muito complexo, nós não
podemos simpliﬁcar essa variação. Então, Senador
Aloizio Mercadante, faço essas ponderações porque
a Petrobras não é uma repartição pública, a Petrobras
não funciona como a maioria das estatais funcionam.
Nós, agora, acabamos de deliberar aqui, abrindo para
a Eletrobrás essa forma simpliﬁcada, ou diferente, da
866, porque a Eletrobrás também está em mercado
concorrencial. Portanto, V. Exª usou a palavra correta:
responsabilidade. Temos de tomar muito cuidado para,
eventualmente, não fazer interpretações equivocadas,
porque estamos diante de uma empresa complexa,
soﬁsticada, que não tem só uma engenharia soﬁsticada, engenharia sob o ponto de vista de projetos, mas
inclusive engenharia sob o ponto de vista ﬁnanceiro.
Portanto, a palavra é responsabilidade, sob pena de
começarmos, de alguma maneira, a distorcer os fatos. Depois, as coisas ﬁcarão absolutamente fora de
controle.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) –
Agradeço-lhe, Senador Delcídio. Seguramente, é muito
oportuna a sua intervenção, a vivência de V. Exª, que
é diferenciada da do âmbito desta Casa, e que é uma
grande contribuição a este momento.
Agora, para encerrarmos, concedo a palavra ao
Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Ou
recomeçarmos...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Ou recomeçarmos.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Gostaria, na verdade, Senador Mercadante, de falar, nesta noite, de um gigante da literatura latino-americana,
Mario Benedetti, que faleceu domingo, e que deu uma
vasta contribuição à poesia, ao canto social, ao canto
das nossas nações e ao amor. Foi um grande poeta
popular, respeitado em toda a América Latina e no
mundo. É reconhecida a sua produção literária. Era, ao
mesmo tempo, um homem da política. Era um dirigente político do campo democrático, popular. Foi um dos
organizadores do Movimento 26 de Março, no Uruguai.
Participou da Frente Ampla, do movimento dos tupamaros, que hoje tem até um candidato a presidente
no Uruguai. Mas somos forçados a debater um tema
que é melindroso...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Queria propor a V.Exª que encaminhasse um ofício
de voto de pesar à Mesa...
O SR. INÁCIO ARRUDA (PcdoB – CE) – Claro.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– ... e eu gostaria de a ele me associar, por achá-lo
muito oportuno.
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O Sr. Inácio Arruda (PcdoB – CE) – Vamos fazêlo em conjunto.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Nós o faremos, amanhã.
O Sr. Inácio Arruda (PcdoB – CE) – Vamos fazê-lo em conjunto, Senador Delcídio Amaral, Senador
Mercadante, Senador Augusto Botelho. É um gigante
da arte do nosso tempo, que viveu essa vida, que atravessou uma parte signiﬁcativa do século XX produzindo
poemas e cantando as nossas nações e o nosso povo
e a sua luta. Senador Mercadante, acho que, primeiro,
deveríamos resolver algo, que eu consideraria preocupante, dito em um dos apartes, ou seja, de que um
dos líderes da base do Governo teria proposto, então, que ﬁzéssemos uma CPI da Agência Nacional do
Petróleo. É bom a gente ter cuidado. Se há um líder
da base do Governo tratando nesses termos é bom a
gente conferir. Porque, como foi um pronunciamento
público, então, precisamos conferir esse tipo de atitude.
Eu não quero considerar que o Senador Gim Argello
tenha feito articulações nesse sentido. Não é positivo
se foi feito isso. Não é correto. A Agência Nacional do
Petróleo talvez entre nesse alvo de investigação não
por uma denúncia ou outra, porque, assim como a
Petrobras, ela emite dezenas, centenas de pareceres;
tem que fazer injunções técnicas; tem que fazer acordos, como a Petrobras tem feito sistematicamente e
como felizmente alcançou a Petrobras esse processo
licitatório diferenciado, porque, se não fosse, era uma
empresa engessada completamente e fadada ao fracasso futuro, porque ela não teria condições de competir absolutamente com outros gigantes do setor que,
hoje, são também estatais. As grandes empresas hoje
no mundo na área de petróleo também são estatais.
As antigas Sete Irmãs, de 25, 30 anos atrás, também
saíram para outras atividades, não têm mais a força
que tinham. A Petrobras, não. Ela, com esse processo, ganhou esse peso. Talvez a preocupação – e V.
Exª colocou isto no seu discurso – está ligada a essa
fantástica descoberta da Petrobras. E, na hora precisa, a Agência Nacional do Petróleo propôs que a área
do pré-sal saísse do processo de licitação de blocos,
como vinha sendo desenvolvido, porque é uma outra
realidade, é uma outra situação do desenvolvimento
do petróleo no Brasil, e o método de licitação de blocos, como vinha sendo processado, não se adequava
mais ao pré-sal, e deveríamos buscar um outro marco
regulatório. Talvez, realmente, tenha gente interessada
em manter o mesmo modelo, o mesmo sistema. Então,
eu acho que nós temos, com a tranquilidade que V. Exª
tem buscado arguir, tranquilidade para ouvir a oposição... Eu acho que nós não temos que perder nunca a
tranquilidade, mas não podemos deixar de ter ﬁrmeza
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na defesa da maior empresa da América Latina. Não
é uma empresa qualquer que se quer investigar. Não
é uma empresa qualquer. Com todas essas questões
que V. Exª já levantou. É a empresa que é mais investigada por órgãos que têm a competência direta de
fazê-lo, de examinar as suas contas, de debulhar todos os detalhes das suas contas. Para tudo isso tem
um conjunto gigantesco de instituições, do Tribunal de
Contas à CVM, todas essas instituições estão acompanhando a Petróleo Brasileiro S.A. O fato objetivo é
que vínhamos num programa e numa situação em que
o Brasil era monitorado. Essa é que era a realidade.
Nós passamos por duas intervenções fortíssimas do
Fundo Monetário Internacional no Brasil. Nas duas
intervenções, que obrigaram o Governo brasileiro a
fazer acordos com o Fundo Monetário Internacional,
os acordos levaram o Brasil a listar a Petrobras entre
as empresas que iriam para o processo de desestatização, de privatização. Isso está nos acordos, é só
trazer isso aqui a público. Isso foi objeto dos tratados
com o Fundo Monetário Internacional. Essa realidade
do passado foi transposta por uma posição de Governo,
de País, de Estado de manter a Petrobras como uma
grande empresa estatal do nosso País, uma grande
empresa brasileira com inﬂuência em toda a América
Latina e respeitada no mundo inteiro. Levou-se a uma
situação em que, hoje, dentro de um programa de
conduzir o País para uma posição de desenvolvimento, mesmo frente a uma crise gigantesca, pois a crise
é gigantesca, no centro do sistema capitalista, nos
Estados Unidos da América, no Brasil, uma empresa
estatal, comandada pelo Governo, com seu capital
aberto em Bolsa, nas Bolsas de Nova York, de Tóquio,
de Londres, de Xangai, de São Paulo, no mundo afora,
capta recursos, investe e é responsável pelo investimento mensal de R$ 6 bilhões diretamente na economia brasileira. Não é pouca coisa. É uma empresa que
contribui com o desenvolvimento dos nossos vizinhos.
Agora mesmo, a Transpetro, que é uma empresa da
holding Petrobras, está investindo na Argentina, para
que a Argentina possa construir também navios petroleiros para a Petrobras, para ajudar, contribuir com
o desenvolvimento da América do Sul. Então é um
papel signiﬁcativo, estratégico, para um projeto que
está em curso no Brasil. E há, sim, sempre, desde o
início do Governo Lula, uma tentativa de se quebrar
esse curso novo da História do Brasil. É visível. Não
é um problema de uma pessoa ou de outra, de um
sentimento de um Senador ou de um Deputado; é da
corrente política que sempre esteve presente na vida
brasileira. Se quisermos buscar lá atrás, nós vamos.
Isso vem desde José Bonifácio. Passou pela República,
por Vargas, e alcança o Governo de Lula essa contra-
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corrente no nosso País, na tentativa de impedir esse
processo que ganhou curso com o Governo de Lula,
e muito signiﬁcativo. Nós temos que estar alerta sim.
Colocar uma CPI em cima da Petrobras, junto com a
Agência Nacional de Petróleo, sinceramente, pode ser
que as pessoas estejam numa atitude de ingenuidade. Mas, querer considerar que colocar uma empresa
como a Petrobras na berlinda não é fazer um jogo contrário aos interesses do Brasil, só se for ingenuidade.
Eu quero pensar que seja alguma ingenuidade. Mas,
como são os Senadores da República, então não dá
para elevar esse sentimento de ingenuidade. É querer
colocar a Petrobras no centro de uma batalha e numa
disputa política que tem como alvo as eleições de 2010.
Acho que esse jogo, aí sim, esse é um jogo perigoso, porque, se assim for, é um jogo contra o Brasil, é
um jogo contra o nosso País. E acho que V. Exª tem
razão no alerta que levanta no seu pronunciamento.
Nós não podemos e não devemos aceitar de parte de
ninguém, por mais sentido de boa vontade ou de ingenuidade que possa pensar ter, que se faça um jogo
contra o Brasil. Aí não dá. Aí temos que enfrentar na
política, no debate político, aberto. Não vamos deixar
nada sem ser colocado, de forma clara, transparente,
para o povo brasileiro. Se o sentido for esse de que
não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, um jogo
contra o nosso País, contra o Brasil.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Quero agradecer, Senador Inácio Arruda, a intervenção. Tenho certeza de que, pela sua história, pela
sua militância, terá um papel muito importante nesse
capítulo. Eu compartilho inteiramente de suas preocupações. Nós, como Senadores que temos um compromisso com o povo, com a história e com a Nação,
teremos que ter uma atuação muito ﬁrme na defesa
da Petrobras como empresa, como a principal empresa do Brasil. Uma empresa que foi conquistada pela
luta do povo, foi construída na adversidade, enfrentou
poderosos interesses ao longo da história para se ﬁrmar como empresa, e hoje é a segunda empresa em
valor de mercado no mundo, no setor de petróleo, é a
maior a empresa da América Latina e do Brasil. Tenho
certeza de que saberemos desempenhar essa tarefa
com a grandeza que o Brasil espera e V. Exª estará
ombro a ombro nessa luta.
A Agência Nacional de Petróleo tomou uma decisão histórica quando suspendeu a continuidade das
concessões na área do pré-sal. Talvez se não tivesse
feito isso não haveria pressões de outra natureza. Mas
ao fazer preservou interesse histórico das futuras gerações, porque esse é um patrimônio fundamental do
povo brasileiro. Temos que saber construir uma política
de exploração dessas reservas estratégicas, fortale-
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cendo o interesse público, preservando esse recurso
não renovável e também rediscutindo as distribuições
de royalties. Acho que a ANP vai ajudar muito nesse
debate de como usar a riqueza do pré-sal, como distribuí-lo com mais justiça, como, por exemplo, apoiar
os aposentados, a educação, o meio ambiente. Temos
um grande debate pela frente e estaremos sempre defendendo a Petrobras e o Brasil nesse processo.
Muito obrigado a todos. Peço à Mesa desculpa
por ter me prolongado por tanto tempo, mas acho que
nós devíamos isto a este Plenário e ao País, para fazer
o debate franco, aberto, e sustentar as nossas convicções neste momento. Muito obrigado, Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. César Borges, Suplente de
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. César Borges, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º VicePresidente.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Cícero Lucena, Suplente de
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Cícero Lucena, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Gilvam Borges.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT
– MS) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vou encaminhar oportunamente à Mesa requerimento de pêsames à família de Mario Benedetti, ao povo
uruguaio e também ao Congresso uruguaio.
Gostaria também de aproveitar a oportunidade
para que pudéssemos inserir nos Anais do Congresso nacional...
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT
– MS) – A Mesa tomará as providências devidas, meu
caro Senador Ignácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ...uma parte do caderno B, páginas 11 e 12 do Caderno B, do jornal El Pais do Uruguai.
O falecimento do escritor é descrito, assim como
toda sua trajetória fabulosa de luta ao lado do povo uruguaio, especialmente, mas do povo latino-americano.
Foi um grande dirigente político, um poeta fabuloso,
fantástico, com grandes obras. Teve uma produção literária de mais de oitenta livros publicados, além de
inúmeros debates, palestras, participações em grandes seminários, em grandes eventos nacionais em seu
país, o Uruguai, na América do Sul, na Europa e nos
Estados Unidos. Era uma ﬁgura espetacular do povo
latino-americano.
E, ao lado do jornal El Pais, do Uruguai, peço
também a V. Exª que seja inserido nos Anais um artigo
singelo e muito bonito do jornalista José Carlos Ruy,
editor do jornal A Classe Operária, intitulada: “Lá se
vai Benedetti, boa praça, boa gente”. É um artigo muito
singelo, mas demonstra bem o caráter desse gigante
da literatura latino-americana.
Eram as questões que eu queria solicitar a V. Exª.
Espero poder ser atendido.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT
– MS) – Muito obrigado, Senador Aloizio Mercadante.
Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º,
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – O Senador Inácio Arruda será atendido
conforme o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Anteriormente, foi lido o Requerimento
de nº 555, de 2009, do Senador Inácio Arruda e outros
Srs. Senadores, em aditamento aos Requerimentos
nºs 1.634, de 2008, e 109, de 2009, solicitando que
a homenagem a Patativa do Assaré seja realizada no
Período do Expediente da sessão do dia 3 de junho
de 2009.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT
– MS) – Em votação os Requerimentos de nºs 573,
574, 575 e 576, de 2009, lidos anteriormente.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Os Srs. Senadores Gerson Camata, Mário
Couto, Flexa Ribeiro e Romero Jucá enviaram discursos
à Mesa, que serão publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não é segredo que o regime democrático
há um bom tempo está em deterioração na Venezuela.
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Uma vez aprovado seu projeto de reeleição indeﬁnida,
o presidente Hugo Chávez deu início a um processo
de radicalização que terminará com a criação de uma
nova Cuba na América Latina. Enquanto se fala em
distensão nas relações entre a ditadura que governa
a ilha caribenha e os demais países das Américas, na
Venezuela ergue-se uma ditadura em que o Estado
se apropria dos meios de produção por meio de decisões arbitrárias, amparado numa Constituição feita
para servir aos seus propósitos, além de investir com
fúria contra a liberdade de imprensa.
Devido à escassa divulgação que recebeu, tanto entre os venezuelanos, por motivos óbvios, quanto
no restante das Américas, vale reproduzir trechos da
mensagem divulgada pela Conferência Episcopal da
Venezuela durante a última Semana Santa. Na declaração, encabeçada pela assinatura de seu presidente,
dom Ubaldo Santana Sequera, arcebispo de Maracaibo, os bispos do país dizem que a situação vivida pelos venezuelanos “contradiz, de modo evidente, a sua
condição de povo cristão”.
Os prelados da Venezuela referem-se à violência
crescente, contra a qual as autoridades não tomam providências, permitindo que “seqüestradores, assassinos,
narcotraﬁcantes e contrabandistas continuem atuando impunemente”. Mas denunciam também os graves
riscos que corre o sistema democrático, praticamente
destroçado pelo chamado “socialismo do século 21”.
Dizem os bispos:
A promoção de um ambiente de aguda
polarização política, a exclusão por causas
ideológicas, a desqualiﬁcação moral dos ad-
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versários, a eliminação de uma positiva descentralização e a crescente concentração de
poder no Executivo deterioram o Estado de
Direito, despojam as instâncias nacionais, regionais e municipais de sua legítima autonomia
e põem em grave risco de colapso o sistema
democrático.
Pode-se dizer que, diante das últimas medidas
anunciadas pelo governo venezuelano, o sistema democrático, se não morreu, sobrevive de maneira tão
precária que seu sepultamento é questão de tempo
– de muito pouco tempo. O “socialismo bolivariano”
já expropriou, total ou parcialmente, 60 empresas do
setor petrolífero que operam no Lago de Maracaibo,
assumindo o controle de 90% das suas operações. É
interessante assinalar que a estatal Petróleos de Venezuela devia quase US$4 bilhões a essas empresas,
que eram suas fornecedoras.
Ainda este mês, o governo pretende apresentar
na Assembléia Nacional o Congresso da Venezuela,
onde existem apenas 8 deputados opositores, um projeto de lei que permitirá ao Executivo declarar de “propriedade social” todos os “bens e serviços de origem
pública ou privada, considerados necessários para o
desenvolvimento da economia socialista”.
Trata-se de uma lei que dá ao presidente poderes sem freios – como se ele já não os tivesse em
quantidade suﬁciente –, para simplesmente eliminar a
propriedade privada no país. Qualquer coisa pode ser
declarada de “interesse público” e desapropriada. É um
processo que, aliás, já começou. Na semana passada,
o Estado apoderou-se de 10 mil hectares no Estado de
Barinas, onde nasceu o presidente-ditador. Antes, já
tinha tomado terras de uma produtora de arroz norteamericana, de uma plantadora de eucalipto irlandesa
e até mesmo desapropriado um estacionamento de
caminhões da Coca-Cola em Caracas. Também já
está decidida a estatização do Banco de Venezuela,
nome adotado pelo grupo bancário espanhol Santander no país.
Hoje em dia, o aparato estatal venezuelano é
gigantesco, controlando desde supermercados a shopping centers, de indústrias a canais de televisão. É
contra a imprensa que Chávez voltou suas baterias nas
últimas semanas. O governo já anunciou que iniciará
“inspeções em emissoras de rádio e televisão locais”,
feitas por ﬁscais que disporão de poderes praticamente
ilimitados. Eles poderão “solicitar as informações que
julgarem necessárias” e pedir o auxílio de forças policiais para desempenhar seu trabalho.
Não é necessário muito esforço para adivinhar o
que se esconde por trás desse repentino zelo ﬁscalizatório. O propósito é silenciar as poucas vozes, entre os
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veículos de comunicação da Venezuela, que ainda se
opõem ao autoritarismo. Nem mesmo Chávez esconde
que o objetivo principal é silenciar o canal de televisão
Globovisión, a exemplo do que fez há algum tempo com
outra emissora que o incomodava, a Rádio Caracas
Televisión, que teve sua concessão cassada.
Da ofensiva contra a Globovisión fazem parte três
processos abertos pela Comissão Nacional de Telecomunicações, um deles por ter noticiado a ocorrência
de um terremoto em Caracas “sem a permissão das
autoridades”. Ou seja, na prática a censura à imprensa vigora há tempos no país, embora alguns ingênuos
insistam em dizer que os meios de comunicação têm
ampla liberdade para divulgar o que quiserem...
Os sindicatos autônomos desaparecem pouco a
pouco, substituídos por “conselhos de trabalhadores”,
submetidos ao controle governamental. Os opositores
do regime são objeto de uma guerra sem trégua. Exministro da Defesa, o general Raul Isaías Baduel está
preso desde 2 de abril, embora não exista acusação
formal contra ele. O prefeito de Maracaibo, Manuel
Rosales, pediu asilo ao Peru. O general Francisco
Usón, ex-ministro das Finanças, foi condenado a cinco anos de prisão por “ultraje às Forças Armadas”. E
o jornalista Teodoro Petkoff foi acusado de sonegação
de impostos, 35 anos depois de ter recebido uma herança. Três governadores oposicionistas, além de vários políticos regionais e locais, vivem sob a ameaça
de processos.
Esta é a “democracia” venezuelana, em que o
coronel Hugo Chávez trabalha com uma pressa cheirando a desespero para construir um “socialismo bolivariano”, eufemismo para ditadura. O desespero provém principalmente da queda nos preços do petróleo,
que agravou a crise econômica e secou boa parte de
suas fontes de recursos. A previsão do Fundo Monetário Internacional é de que a taxa de inﬂação no país
deve subir para 36,4% este ano e para 43,5% no ano
que vem, frente aos 30,4% de 2008. Faltam gêneros
alimentícios essenciais, há ﬁlas nos supermercados e
o câmbio negro de mercadorias prospera.
Esta é a Venezuela que pleiteia seu ingresso no
Mercosul – ao mesmo tempo em que ameaça deixar
a OEA, Organização dos Estados Americanos, por
ter sido condenada pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, devido à perseguição de defensores dos direitos humanos e jornalistas. A economia de
mercado está desaparecendo no país, e sua entrada
no Mercado Comum proporcionaria a um presidente
que pretende se perpetuar no poder uma nova e abrangente tribuna para pregar suas confusas e perigosas
teorias totalitárias.
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Nosso compromisso com a cláusula democrática
do Mercosul teria que ser jogado no lixo para concretizar a admissão de um país que a cada dia se afasta
mais dos valores que tanto prezamos, inscritos em
nossa Constituição.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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 “Petrobras usa ONG
petista para bancar São João na BA”, publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 16 de abril
de 2009.
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A matéria destaca que a Petrobrás contratou uma
ONG dirigida por Aldenira da Conceição Sena, vicepresidente do PT da Bahia, para gerenciar R$1,4 milhão
destinado ao ﬁnanciamento das festas de São João em
26 municípios do interior do Estado em 2008.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR MARIO 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 “PM prende 12 do MST
por assaltos em rodovia do Pará”, publicada pelo jornal
O Estado de S. Paulo, de 31 de março de 2009.
A matéria destaca que a polícia de Marabá começou a interrogar 12 agricultores ligados ao MST, Movimento dos Sem Terra, presos sob acusação de assalto
e porte ilegal de armas. Segundo a polícia eles estavam
roubando motoristas na rodovia PA-150, no município
de Eldorado dos Carajás, no sudoeste paraense.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a prestação de contas é um dever inquestionável de todo bom administrador público. Só assim
pode ser avaliado o cumprimento dos objetivos e das
metas, o andamento dos programas e projetos e a
economicidade que se pode trazer para o erário em
benefício dos cidadãos.
É para mim motivo de grande satisfação poder
apresentar, nesta oportunidade, alguns pontos do Relatório de Atividades – 2008, elaborado pela Secretaria
de Previdência Complementar (SPC), cujo exemplar
tive o prazer de receber em meu gabinete.
A SPC é um órgão da estrutura do Ministério da
Previdência Social, criado para supervisionar, ﬁscalizar,
orientar e controlar as atividades relacionadas com o
regime de previdência complementar operado pelas
entidades fechadas de previdência complementar. É
esse órgão o responsável por autorizar a constituição,
funcionamento, fusão, cisão, incorporação, grupamento,
transferência de controle das entidades fechadas de
previdência complementar, além de aprovar os estatutos dessas entidades.
O Relatório chama a atenção, logo de início, para
o envelhecimento irrefreável da população, com base
em informações do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE). Em 2050, a população brasileira será
de 260 milhões de habitantes; a expectativa média de
vida será, então, de 81 anos, e os brasileiros maiores
de 65 anos representarão 18% da população, tal qual
a proporção de crianças e jovens até 14 anos.
A projeção desse quadro, por si só, deve levar os
gestores públicos a prever a necessidade de um sistema que garanta estabilidade e conforto na velhice,
depois do encerramento da vida laboral. Porém sabemos que a previdência social tem a função precípua
de assegurar a sobrevivência, sem muitas regalias,
para aqueles que contribuíram de acordo com os seus
requisitos. A previdência complementar, por sua vez,
pode assegurar uma velhice com mais conforto.
Atualmente, a previdência complementar garante
complementação de aposentadoria para mais de 700
mil participantes, além de se constituir em fonte de
poupança de longo prazo, direcionando recursos para
investimentos signiﬁcativos na atividade econômica.
A crise ﬁnanceira que teve origem no mercado
hipotecário dos Estados Unidos mostrou seus efeitos
no Brasil, cujo mercado de ações desvalorizou-se em
42%, atingindo investimentos dos fundos de pensão,
que até então vinham demonstrando excelentes resultados. Mas o que foi uma tempestade avassaladora em
países desenvolvidos, aqui não passou de um vendaval
contido, sem consequências muito funestas.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em termos
absolutos, o Brasil já é o oitavo sistema de previdência
complementar do mundo, com mais de R$2 milhões
e 400 mil participantes. São aproximadamente R$442
bilhões de ativos totais.
Para proteger os direitos de tão elevado número
de participantes do sistema, é necessário contar com
um corpo qualiﬁcado de auditores-ﬁscais, de forma a
garantir a higidez e a solvência das entidades.
No ano de 2008, foram iniciadas 158 ações ﬁscais
em planos de previdência complementar, um número
elevado se considerarmos que o sistema conta com
372 entidades, responsáveis por um total de 1.037
planos previdenciários. Aqui faço um parêntese para
esclarecer que o número de planos é superior ao de
entidades, porque o participante pode escolher entre
os tipos de planos existentes, quais sejam: benefício
deﬁnido, contribuição deﬁnida ou contribuição variável/misto.
É importante destacar, ainda, a criação de um
grupo de trabalho, em 2008, a pedido do Ministério das
Relações Exteriores (MRE), para examinar as diretrizes
e princípios recomendados pela OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Já
foram ﬁxadas as seguintes diretrizes: 1) ﬁnanciamento e seguridade de benefícios (regras de funding); 2)
gestão de ativos de fundos de pensão; 3) governança
de fundos de pensão; 4) licenciamento e registro de
fundos de previdência privada; e 5) proteção dos direitos de participantes e assistidos.
Outro destaque cabe ao Programa de Modernização da Previdência Complementar (PMPC), principalmente com a implementação da nova página de
sistemas da SPC na Internet. Nessa página, foram
incorporados os novos sistemas entregues em 2008,
com ganho de qualidade e de segurança.
Srªs e Srs. Senadores, a Secretaria de Previdência Complementar participa de instituições nacionais e
internacionais, podendo-se destacar, destas últimas, a
Organização Internacional de Supervisores de Previdência Privada (IOPS), sediada em Paris, a Associação Internacional de Seguridade Social (AISS), com
sede em Genebra, e a Organização Ibero-Americana
de Seguridade Social (OISS).
Atualmente está em debate a criação de uma
autarquia, para assumir as funções desempenhadas
pela SPC, buscando-se maior eﬁciência e agilidade
em suas ações.
O que se pode aﬁrmar é que a previdência complementar no Brasil está em franca expansão, adquirindo solidez e credibilidade como garantia de um
futuro mais tranquilo para quem deixa o mercado de
trabalho.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
1
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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
2
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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
3
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
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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: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
4
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: Senador Jefferson
Praia
(Sobrestando a pauta a partir de: 193-09)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1-6-09
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, 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.
6
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.
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Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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 51, DE 2003
Quinta e última 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.
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Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 138/2003, na Câmara
dos Deputados, tendo como primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), que altera a
denominação do Capítulo VII do Título VIII da
Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227
(dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 47, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da 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 da Constituição Federal, tratando
das disposições relativas à recomposição das
Câmaras Municipais.
Parecer sob nº 417, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valter Pereira, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
12
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.

608

18234

Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

13
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.
14
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.
15
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.
16
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.
17
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.
18
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.
19
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.
20
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.
21
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa),
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996,
com a ﬁnalidade de discriminar as categorias
de trabalhadores que se devem considerar
proﬁssionais da educação.
Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2002 (nº 1.043/99, na
Casa de origem, do Deputado Dr. Hélio), que
dispõe sobre a Declaração de Óbito e a realização de estatísticas de óbitos em hospitais
públicos e privados.
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Pareceres favoráveis, sob nºs 274 e 275,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Eurípedes Camargo; e
– de Constituição, Justiça e Ciadadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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, 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 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 104, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 855/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Sampaio), que altera a redação do § 2º do art. 40
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da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que institui o Código de Processo Civil (dispõe sobre a retirada dos autos para obtenção
de cópias).
Parecer favorável, sob nº 150, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valter Pereira.
26
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.
27
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.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 3.138/97,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Redecker), que altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6
de dezembro de 1982, estendendo as regras
desse diploma legal a todas as empresas que
venham a contratar ou transferir trabalhadores
para prestar serviço no exterior.
Pareceres favoráveis, sob nºs 151 e 152,
de 2009, das Comissões
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– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador
Efraim Morais.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 79, de 2007 (nº 435/2007,
na Casa de origem, da Deputada Elcione Barbalho), que altera o art. 224 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal (substitui a expressão: “alienada
ou débil mental” por “apresenta deﬁciência
mental”).
Parecer sob nº 300, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Wellington Salgado,
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que
apresenta.
31
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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32
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.
33
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.
34
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.
35
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
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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.
36
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.
37
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.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 153, de 2008 (nº 2.379/2007,
na Casa de origem, do Deputado Regis de Oliveira), que dispõe sobre as certidões expedidas pelos Ofícios do Registro de Distribuição
e Distribuidores Judiciais.
Parecer favorável, sob nº 155, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator, Senador Expedito Júnior.
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39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio 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.
40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 2009 (nº 1.933/2007,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que cria cargos de provimento efetivo e em comissão no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá outras
providências.
Parecer favorável, sob nº 304, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 19, de 2009 (nº 3.350/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimento efetivo e
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em comissão e funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 305, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em 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.
44
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, favorá-
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vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
45
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 regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 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,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
46
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.
47
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
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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.
48
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.
49
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.
50
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2004
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 41, de
2004, do Senador Antonio carlos Magalhães,
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que institui o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de mérito jornalístico.
Parecer sob nº 283, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.

a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos casos que especiﬁcam).

51
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimento nº 511, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2006, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (dação em pagamento de imóvel do INSS).

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, de autoria da Senadora Lúcia Vânia, seja dispensado o parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos. (Fixação
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores
de produtividade).
52
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 488, de 2008, do Senador Marcelo
Crivella, solicitando a criação de Comissão
Temporária, composta por quinze membros
titulares e igual número de suplentes, para,
no prazo de cento e vinte dias, promover amplo debate e propor medidas para adoção de
um novo pacto federativo no Brasil, ou para o
aperfeiçoamento do vigente.
53
REQUERIMENTO Nº 1099, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.099, de 2008, do Senador Papaléo Paes
e outros senhores senadores, solicitando, nos
termos regimentais, voto de congratulações
ao Governador do Estado de São Paulo, José
Serra, pela elaboração do Projeto de Lei que
proíbe o fumo em ambientes coletivos, sejam
públicos ou privados.
Parecer favorável, sob nº 420, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
54
REQUERIMENTO Nº 227, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 227, de 2009, da Senadora Lúcia Vânia,
solicitando o desapensamento dos Projetos
de Lei do Senado nºs 14 e 20, de 2008, por
tratarem de matérias distintas (dispõem sobre

55
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2009

56
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, de autoria da
Senadora Kátia Abreu, seja dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
(Isenta do adicional ao frete a renovação da
Marinha Mercante).
57
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 559, de 2009, do Senador Marco Maciel,
solicitando a tramitação conjunta das Propostas
de Emenda à Constitucão nºs 41, de 2003; e
98, de 2007, por regularem a mesma matéria
(reeleição do Presidente da República, Governadores e Prefeitos).
58
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 578, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 142, de 2003, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (reajuste do valor da cota do saláriofamília).
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 42
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)
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011 **: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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): 3303-3514
Fax: 3303-1176

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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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.
2.

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.

PTB
1.

PDT
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (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): 3303-3511
Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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3) 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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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4) 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) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)
3.

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PT)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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COMISSÃO TEMPORÁRIA (ART. 374 DO REGIMENTO INTERNO)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Tião Viana (PT)
Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Valter Pereira (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya
CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 21.05.2009 a 18.06.2009 (art. 374, III)
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 02.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 03 a 09.07.2009 (art. 374, V)
PARECER FINAL: 10 a 16.07.2009 (art. 374, VI)
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(38)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(36)

2. Renato Casagrande (PSB)

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
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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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): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
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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)

(27,58,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(27,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(28,30)

(27)
(27,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Lobão Filho (PMDB)

(55,68)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,57)

(6,51)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(50)

(48)

2. Romero Jucá (PMDB)

(54)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(49)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(53)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(52)

(56)

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)

(20,66)

(24)

(7,11,59)

(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)

(25,67)

(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 Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. 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).
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
64. Em 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).
65. 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).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
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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).
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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.
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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).
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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
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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)

(33,45,66)

(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)

(36,67)

(36,71)

(36)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(59)

(63)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,16,64,70)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(54)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(62)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(53)

Gerson Camata (PMDB)

(60)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,55)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(56)

7. Lobão Filho (PMDB)

(58,65)

(63)

(63)

(15,17,57)

(61)

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

(4,46)

(51)

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)

(13,43)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(44)

(24)

Cícero Lucena (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23)

(29,69)

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)

(26,68)
(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:
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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 José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
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 Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
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 Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. 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).
57. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador 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, 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).
64. 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).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
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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

(1,5)

1.

Heráclito Fortes (DEM)

2.

Lúcia Vânia (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

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. VAGO

(8)

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.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

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

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

191

192

quinta-feira 21

ORDEM DO DIA

maio de 2009

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(1)

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

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

(21,32,55)

Fátima Cleide (PT)

(17)
(19,32,58)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(21)

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

1. Marina Silva (PT)

(21)

4. Expedito Júnior (PR)

(18)

(20)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(16)

6. João Pedro (PT)

(25)

(24)

(23)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(53,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(54)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,43)

5. VAGO

(48,56)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(44)

(3,6,46)

(30,51)

(50)

(49,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(52,60,63)

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

(27)

Heráclito Fortes (DEM)

(36)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(29)

(34)

(7,35)

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

(38)

3. Adelmir Santana (DEM)

(33)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(28)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(1,31)

Mário Couto (PSDB)

(41,62)

6. Cícero Lucena (PSDB)

(13)

João Tenório (PSDB)

(42,57)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(14,59)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(40)

Fernando Collor

(37)

(13,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB

(26)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(37)

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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. 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).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
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 Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. 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.
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 Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. 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.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. 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).
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 Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
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 João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 Conselhos e Órgãos 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
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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