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Julho de 2009

Ata da 120ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 14, 15 e 16 de julho de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, Marconi Perillo,
da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa, Romeu Tuma,
Inácio Arruda, Augusto Botelho, Adelmir Santana, Papaléo Paes e Alvaro Dias.
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 1 minuto, suspensa às 15 horas e 4 minutos, a sessão
é reaberta às 18 horas e 9 minutos; e suspensa
às 18 horas e 10 minutos, do dia 14 de julho, a
sessão é reaberta às 11 horas e 28 minutos, do
dia 15 de julho; e suspensa às 12 horas e 37 minutos, a sessão é reaberta às 14 horas e 31 mi-

nutos; e suspensa às 18 horas e 55 minutos, do
dia 15 de julho, a sessão é reaberta às 10 horas
e 36 minutos, do dia 16 de julho e encerra-se à
17 horas e 16 minutos)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 124, de 2009 (nº 542/2009, na origem), de 8 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 2009 (nº 1.933/97, 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, sancionado e transformado na Lei nº 11.978, de 8
de julho de 2009; e
– Nº 125, de 2009 (nº 543/2009, na origem), de 8 do
corrente, restituindo autógrafos 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 em comissão
e funções comissionadas no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região (PR) e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 11.979, de 8
de julho de 2009.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos
sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado
das Relações Exteriores que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
– Nº 16/2009, de 3 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 445,
de 2009, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
Foi juntada cópia das informações no processado
Projeto de Decreto Legislativo nº 430, de 2008, cuja
tramitação contínua interrompida, nos termos do art.
216, IV, do Regimento Interno, em virtude da aprovação do Requerimento nº 596, de 2009, pela Mesa
do Senado, em sua 7ª Reunião, realizada em 23 de
junho úlimo.
O Requerimento nº 445, de 2009, vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Shersarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – Os requerimentos lidos serão publicados e
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/PT – MT) –

cação.

O requerimento lido vai à publi-
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguinte:

REQUERIMENTO Nº 868, DE 2009
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos
de pesar solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 870, DE 2009
Nos termos do art. 256, I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicito seja retirado o

Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2009, de minha autoria.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência defere o requerimento
lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – O requerimento lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – Os projetos de lei do Senado lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº

39, de 2009, que acaba de ser lido, nos termos do art.
235, II, a, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – Os pareceres lidos serão publicados.
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.106 e 1.107, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes Projetos de Resolução:
– Nº 40, de 2009 (MSF 110/2009), que autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de até cento e trinta milhões
dólares dos Estados Unidos da América; e

– Nº 41, de 2009 (MSF 111/2009), que autoriza o
Estado do Pará a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, no valor
de até dez milhões dólares dos Estados Unidos
da América.
As proposições ﬁcarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que,
nos termos do inciso IV, §1º, do art. 91 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 2009,
que acaba de ser lido será apreciado terminativamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da referida
Norma Interna.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Flávio Arns e,
logo após, o Senador Expedito Júnior.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem.) – Srª Presidente, solicito a V. Exª que me inscreva
também para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Expedido Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem.) – Da mesma maneira, gostaria também de
me inscrever para uma comunicação inadiável, Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Estão inscritos, pela ordem, em primeiro lugar, para uma comunicação inadiável, o Senador
Flávio Arns e, em segundo lugar, o Senador Expedito Júnior.
Passo a Presidência, neste momento, ao Senador Mão Santa, porque, pela inscrição, sem prejuízo
dos demais inscritos, a próxima inscrita presente sou
eu e vou fazer o meu pronunciamento.
Passo a Presidência ao Senador Mão Santa.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– É com grande satisfação que convidamos para usar
da palavra Serys Slhessarenko. Ela é professora, representa o Mato Grosso, o Partido dos Trabalhadores
e é da Mesa Diretora, dando a graça, a ﬁdelidade, a
inteligência e a bravura da mulher nesta Mesa. Ô Serys,
com todo o respeito e admiração, como todo mundo
têm pelo nosso Presidente Luiz Inácio, eu acho que
ele devia fazer no partido dele as primárias. Aí V. Exª
teria grande chance de ser a primeira mulher em uma
primária. Eu sou mais V. Exª do que a candidata que
o Luiz Inácio escolheu. É questão minha, eu tenho o
direito de opinar.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – O senhor tem direito também.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é claro, Senador
Mão Santa, que o senhor tem direito, mas a nossa
candidata, pré-candidata, porque tem de passar pela
convenção, é a nossa querida, competente, comprometida Ministra Dilma Rousseff. Com certeza, o Brasil tem grande chance, grande mesmo, de ter, pela
primeira vez em sua história, uma mulher Presidente
da República.
Quero, hoje, falar de duas questões. A primeira
é a questão dos produtores de milho especialmente,
produtores rurais, que estamos acompanhando pela
imprensa. Gostaríamos de conhecer mais de perto
essa situação, que, segundo informações, não estão
separando as lavouras de milho plantado, milho convencional, e aquele milho geneticamente modiﬁcado.
Isso é uma questão extremamente séria, eu diria
que é grave até, porque traz prejuízos de toda ordem. E
sabemos, hoje, que temos soja transgenicamente modiﬁcada, temos algodão, os chamados transgênicos, e
temos o milho também, mas o que está acontecendo,
pelo menos pelas denúncias que temos recebido, é
que não há um controle pela separação das lavouras
de milho, aquela que tem milho transgênico e aquela
que tem milho convencional, e elas precisam de uma
série de técnicas de distância e outras coisas mais
para que se não misturem. E esse milho, pelas informações que temos, repito, está sendo misturado. Está
difícil separar o milho convencional do transgênico, e
isso traz vários prejuízos, prejuízos signiﬁcativos em
todos os sentidos, porque, sem esse controle, sem
essa ﬁscalização, o agricultor que tiver sua produção
contaminada, que tiver sua produção convencional
misturada com o transgênico, terá, inclusive, de pagar
royalties para a empresa da semente de transgênico,
a empresa proprietária do registro do milho. E, aí, o
prejuízo ﬁca, porque ele plantou para colher e para
vender, para ceder para o mercado o milho convencional. De repente, está misturado, e ele tem o prejuízo. Se ele plantar o convencional e for constatada a
contaminação, ele não só terá alguns prejuízos como
vai perder o mercado, porque assumiu o compromisso
de entregar o milho convencional. E ele pode perder,
e certamente perderá o mercado.
O plantio do milho, inclusive, que estava sendo
aguardado, essa primeira safra de milho transgênico,
a previsão seria de 19% da área plantada. No entanto,
chegou a 30%. Ótimo, isso é muito bom.
É a ampliação, o aumento da safrinha do milho.
Mas o que precisamos é de que não exista esse
descontrole. Precisamos de uma ﬁscalização que con-
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trole o milho convencional, ﬁcando separado do milho
transgênico. Não estamos discutindo se é melhor, se é
pior, se é bom, se é ruim. Entenderam? Estamos discutindo que o mercado que exige o milho convencional
precisa de que esse milho realmente seja assegurado
como convencional e não como transgênico.
Por que estou falando disso? Porque, hoje, pela
manhã, aprovamos, na Comissão de Agricultura, sob
a Presidência do Senador Valter Pereira, requerimento
de nossa autoria para que se proceda a uma audiência
pública a ﬁm de que discutir a questão. Essa questão
tem de ser discutida política e tecnicamente. Eu, por
exemplo, não entendo tecnicamente. O que posso dizer aqui é que se está precisando de mais controle e
mais ﬁscalização para manter separado o milho convencional do milho transgênico até porque, se quero,
de repente, comprar um produto derivado do milho,
como vou conseguir fazer isso se não tenho a segurança da não mistura? Os derivados, obviamente, vão
estar com milho transgênico; e eu gostaria de comprar
um derivado com milho convencional.
Então, ﬁz esse requerimento. É de nossa autoria.
Inclusive, o Senador Goellner pediu também para ser
coautor. Vamos conversar com a Senadora Marina, que
pede, na Comissão de Meio Ambiente, por meio de
um requerimento praticamente do mesmo teor, que se
esclareça, que haja essa audiência pública, para que
essa questão ﬁque realmente esclarecida. Devemos,
acredito, fazer uma audiência conjunta entre a Comissão de Agricultura e a Comissão de Meio Ambiente. É
uma preocupação grande e vamos ver se conseguimos
chegar a um entendimento.
Eu queria também aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizer que esta terça-feira marca o início de
mais uma marcha de prefeitos em Brasília. É uma manifestação organizada pela Confederação Nacional dos
Municípios, que acontece já há doze anos e que se
constitui o maior espaço de debates no Brasil sobre
as reivindicações das administrações municipais. É
um ato grandioso, bonito, que digniﬁca todos os seus
participantes e engrandece a gestão democrática do
nosso Brasil.
Os cálculos são de que a Capital Federal, engalanada, recebe, a partir de hoje, mais de quatro mil
municipalistas, entre prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas de norte a sul do
Brasil, para a defesa, eu diria, apaixonada, da causa
municipalista. Como não poderia deixar de ser, é um
movimento que conta com o apoio e a solidariedade
do nosso Governo, do Governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que foi o primeiro presidente da
República, vejam só, a assumir esse diálogo cara a
cara, frente a frente com os governantes municipais,

descentralizando as decisões administrativas, buscando
o entendimento direto com aqueles que administram
lá na ponta e demonstrando o respeito que o Governo
do Partido dos Trabalhadores tem com essas lideranças, que representam a Base de sustentação de nossa
Federação, de nossa nacionalidade.
Eu me orgulho muito, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quando vejo as lideranças municipalistas de Mato
Grosso participando ativamente desse encontro porque
uma de minhas decisões como Senadora foi alicerçar
o meu mandato em um diálogo intenso e permanente
com Prefeitos e Vereadores de Mato Grosso, do Mato
Grosso inteiro, no sadio entendimento de que, assim,
daremos concretitude ao mandato que recebemos da
população e que quer ver as obras e realizações em
seus locais de moradia. E, dessa forma, com muito
orgulho me lanço a cada mês em repetidas visitas ao
interior do Estado, auscultando as lideranças, ouvindo
não só Prefeitos e Vereadores, Secretários Municipais,
mas também a população dos mais diversos Municípios, sabendo que esse permanente retorno de uma
Senadora a suas bases é fundamental para garantir
a efetividade de nossa ação.
Eu queria dizer aqui, deixar bem claro, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, que preside esta sessão,
Srs. Senadores, que eu sou municipalista por convicção. Nenhuma pessoa mora no espaço sideral, as
pessoas moram é na localidade, é ali que elas têm a
sua moradia, ali que está a sua família, ali que está a
escola de seus ﬁlhos, ali que está o posto de saúde,
ali que está a farmácia popular, ali que está o buraco
na rua, ali que está constatado que falta merenda na
escola, falta o médico no posto de saúde. E é claro
que um cidadão, uma cidadã chega com facilidade
a um Prefeito, a uma Prefeita, a um Vice-Prefeito, a
uma Vice-Prefeita, a um Vereador, a uma Vereadora,
e conversa sobre as suas necessidades, o que está
acontecendo naquele Município.
É claro também que é muito mais difícil um cidadão ou uma cidadã chegar a um Governador do Estado para discutir os problemas da localidade; chegar a
um Deputado Estadual para discutir os problemas da
municipalidade;chegar a um Deputado Federal, ou a
um Senador, ou a uma Senadora, ou ao Presidente
da República. Então, é mais fácil e acessível o cidadão
ou a cidadã chegar ao poder municipal. Daí eu dizer
sempre que, chegando ao poder municipal, ele rapidamente tem a forma de, constado o problema, buscar a solução. Daí eu dizer sempre que precisamos,
cada vez mais, descentralizar as políticas públicas e
os recursos para o município. O Presidente Lula vem
fazendo isso com entusiasmo, com determinação, mas
é claro que sempre precisa muito mais.
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Quando foi descentralizado mais um por cento, a
Receita Federal, para o FPM – e já tem um tempo que
isso aconteceu – foi muito importante e, com certeza,
foi importante para os nossos municípios. Mas é muito
importante que continuemos buscando a descentralização de mais e mais recursos, para que o município
tenha realmente o recurso em mão. Com as políticas
deﬁnidas e determinadas passando pelo município, tudo
vai se tornar mais fácil. E as reais transformações na
vida da população, principalmente dos mais “despossuídos”, aqueles que precisam da saúde pública, da
escola pública de qualidade, que precisam de moradia,
que precisam de condições dignas de vida, de geração
de emprego, etc., que eles tenham realmente, na proximidade com o poder local a possibilidade de solução
cada vez mais rápida para os seus problemas.
Daí eu estar fazendo essa saudação tão especial aos Srs. Prefeitos, Prefeitas, Vereadores, enﬁm,
todos aqueles e aquelas que já dirigiram ou que vêm
se dirigindo para Brasília nessa marcha de prefeitos
que acontece hoje e amanhã. Realmente, essa vinda
a Brasília cada vez se reveste de maior importância.
Neste ano de 2009, nós que vivemos em Mato
Grosso, eu como Senadora mato-grossense, tivemos
uma importante conquista, que foi a escolha de nossa
capital Cuiabá como sede da Copa do Mundo de 2014.
A partir dessa escolha, crescem as responsabilidades
não só da prefeitura da capital, como também do Governo do Estado, de todos os municípios e também
da União, de promoverem aquelas obras, aquelas
adequações que fazem necessárias, para que Mato
Grosso possa demonstrar a sua cordialidade, a sua
hospitalidade ao recepcionar os visitantes que virão
de toda parte do planeta em 2014, dentro de um alto
padrão de convivência.
Precisamos fazer da Copa de 2014 um momento de destaque para a estrutura do turismo, de lazer e
cultura de nosso País. E nós todos, de Mato Grosso,
estamos incorporados neste esforço.
Eu diria que a questão da Copa em Mato Grosso,
na nossa Cuiabá é importante, é importante que tenhamos toda a estrutura construída: estádios, ruas que
cheguem com mais facilidade, questão da segurança,
da saúde, tudo isso melhorado, ampliado, qualiﬁcado,
rede hoteleira, etc. Contudo o mais importante que o
povo mato-grossense tem, especialmente o povo da
baixada cuiabana, da cuiabania, é a sua hospitalidade. Essa é histórica e conhecida pelo Brasil inteiro e
já em âmbito internacional. E é nessa hospitalidade
que vamos fazer, com certeza a diferença. É claro
que é mostrando a Chapada dos Guimarães, o nosso
Pantanal, mostrando as nossas cavernas no Município de Nobres, mostrando tudo aquilo que temos em
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termos de beleza natural, especialmente a beleza do
seu povo, a beleza da hospitalidade, de um povo diferente no trato, que realmente essa é a nossa maior
riqueza, que não construímos com dinheiro, com infraestrutura. Construímos por meio da cultura de um
povo, através dos tempos.
Por isso tenho certeza da grandeza que será esse
evento. E a grandeza naquela momento da Copa de
2014 com certeza será grandioso, mas o que vai ﬁcar
para depois, na cultura de nossos ﬁlhos, de nossos
netos, de fazer a grandiosidade, de mostrar para o
mundo o que é Mato Grosso, o que é esse patrimônio
da humanidade que é o Pantanal, o que é a Chapada
dos Guimarães, que não temos noção do tamanho,
da grandiosidade, do signiﬁcado para mostrar para o
mundo o que é a nossa Chapada dos Guimarães.
E isso tudo vamos conseguir, mostrar para quem
vem em 2014, mas deixar para a posteridade. Se Barcelona ﬁcou grandiosa em termos de turismo após ter
sediado uma Copa, tenho certeza que Cuiabá vai fazer
isso com a grandiosidade e competência, que foi feita
na Europa, aqui no Brasil também.
Continuando, eu diria da minha saudação aos prefeitos que, sob o comando da Confederação Nacional
dos Municípios e da Associação Mato-grossense dos
Municípios, sob a presidência do Prefeito Pedro, do
nosso Município de Jauru, aqui estão para mais uma
importante rodada de negociações.
Sabemos que a tarefa é hercúlea. A Marcha, este
ano, tem como objetivo principal, tem como foco a análise do Pacto Federativo a partir dos efeitos provocados
pela crise econômica. Ou seja, é preciso perseverar
para que não caiba aos Municípios a cobrança mais
dura em meio a esta conjuntura de diﬁculdades em que
nos encontramos. É preciso preservar as Prefeituras
e resguardá-las contra a insolvência, contra a falta de
recursos que, inviabilizando o pagamento de seus servidores e serviços, acabe por paralisar ou diﬁcultar a
sua ação. Claro que o momento é outro. A Marcha dos
Prefeitos que, em 1998, foi recebida aqui em Brasília
por uma tropa de choque da Polícia Militar hoje é recepcionada de braços abertos pelo nosso Presidente
Lula, um governante interessado em reforçar o municipalismo. Não há mais repressão. O que existe, sim,
é um espírito de cooperação.
Tenho certeza de que os Prefeitos todos de Mato
Grosso que aqui estão são conscientes quanto a essa
mudança de atitude implementada pelo Presidente
Lula e pelo Governo do meu Partido, o Partido dos
Trabalhadores. Lá em Mato Grosso, na capital Cuiabá
e pelos quatro cantos do Estado, avançam as obras
e os investimentos do Programa de Aceleração do
Crescimento, comandado pela nossa Ministra Dilma
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Roussef. O PAC, por si só, foi uma resposta retumbante
àqueles profetas do caos que imaginavam que o Governo do PT iria ﬁcar de braços cruzados, enquanto a
crise econômica internacional viria solapar o presente
e o futuro da Nação brasileira. As obras estão aí, os
investimentos públicos estão aí – e o Brasil hoje tem
o reconhecimento internacional neste capítulo do enfrentamento corajoso e vitorioso da crise.
Mas queremos e precisamos que os benefícios
dessa reação brasileira à crise beneﬁciem cada vez
mais os Municípios. Uma das principais conquistas
da Marcha dos Prefeitos, nos últimos anos, foi a consolidação do aumento, como já disse aqui, de 1% na
transferência do Imposto de Renda para o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM). Em 2008, esse
acréscimo de 1% foi creditado aos Municípios no dia
10 de dezembro e trouxe fôlego, vamos dizer assim, às
ﬁnanças municipais. Esse é um testemunho que ouço
por todos os cantos, lá em Mato Grosso, e sabemos
que o auxílio serviu para facilitar o pagamento do 13º
salário dos funcionários e outras despesas de ﬁm de
ano de todas as prefeituras.
Nesta Marcha de 2009, que se estenderá até
quinta-feira 16, debatendo vários temas importantes
de interesse do municipalismo brasileiro, como a avaliação da proposta de Reforma Tributária, a regulamentação da Emenda Constitucional 29, a PEC dos
Precatórios, a Lei de Licitações, a Reforma Tributária e
a MP 457/2009, convertida na Lei 11.960/2009, outras
conquistas certamente se ﬁrmarão. Pretendo, como
Senadora do PT e representante do povo de Mato
Grosso, estar junto com os Prefeitos e Vereadores de
meu Estado em diversos momentos desse encontro,
como tenho estado, no dia a dia de meu mandato, lá
nos Municípios de Mato Grosso, brigando ao lado deles por melhorias para o nosso povo.
Minha saudação a todos que participam e engrandecem a Marcha dos Prefeitos, e contem com esta
Senadora para garantir muitas vitórias.
E, ﬁnalizando, eu gostaria de dizer que o Presidente Lula, até onde estou informada, estará amanhã,
Senador Mão Santa, nesse evento com os Srs. Prefeitos, Parlamentares e Vereadores de todos os Municípios do Brasil que aqui se ﬁzerem presentes.
Eu aqui saúdo, especialmente, os nossos lá de
Mato Grosso. O Presidente Lula estará lá, com certeza,
um Presidente que tem mais de 80% de popularidade
no Brasil, falando realmente de todo o potencial que ele
tem buscado conduzir para os Municípios e anunciando
outros tantos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esta foi a Senadora Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente da Casa. É do PT do Mato Grosso e mostrou

a sua atenção especial, a sua liderança municipalista
e crença nos Prefeitos.
Eu queria lembrar, também, que os Vereadores
do nosso Brasil estão aqui fazendo um encontro no
auditório Brasília Alvorada Hotel, às 14 horas, e eu sou
convidado a proferir uma palestra sobre o Legislativo
na democracia do mundo.
Convidamos para usar da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Flávio Arns, que é do
Partido dos Trabalhadores, representa o Paraná e preside, com muita eﬁciência, competência e estoicismo,
a Comissão de Educação e Cultura do Senado da República. É um dos homens dotados de muitas virtudes,
que engrandece o Senado e a República do Brasil.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente. Eu gostaria de abordar nesta minha fala uma situação, em particular, relacionada à pessoa com deﬁciência em nosso País. Nós sabemos que
o contingente de pessoas com deﬁciências é grande,
numeroso: 10%, de acordo com a Organização Mundial
de Saúde, o que representaria 19 milhões de pessoas, ou 14,5%, de acordo com o IBGE, totalizando 25
milhões de pessoas. E todas as áreas estão incluídas
quando se trata de pessoas com deﬁciência, ou seja,
pessoa cega, pessoa surda, pessoa com deﬁciência
visual, resíduos visuais, deﬁciência física, deﬁciência
intelectual, autismo, transtornos globais de desenvolvimento, condutas típicas, como também se fala,
distúrbios – a maior queixa das escolas comuns hoje
em dia –, deﬁciências múltiplas. Todas essas pessoas
estão incluídas nesse percentual.
Podemos imaginar, e as famílias que acompanham todos os trabalhos do Senado podem perfeitamente falar dos ﬁlhos, sobrinhos, netos, irmãos, de
pessoas de maneira geral, que essas pessoas com
deﬁciência têm, desde necessidades leves, vamos
dizer assim, até necessidades profundas de desenvolvimento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um
rapaz ou uma moça com deﬁciência intelectual, com
necessidade severa de desenvolvimento com 15 anos
de idade, esse rapaz ou essa moça vai aprender a lavar as mãos, a lavar o rosto, a se vestir, enﬁm, a ter
uma vida independente, ou seja, uma educação para
a vida, uma educação para a liberdade, uma educação
para a independência, porque nada mais importante
dentro de um currículo do que preparar o ser humano
para a vida.
E há uma discussão muito grande no Brasil –
nunca houve essa discussão, mas está havendo neste momento – sobre onde essas pessoas devem ter a
sua educação assegurada. E a Constituição Federal
é muito clara quando diz que, preferencialmente, na
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escola comum. Ou seja, todo esforço tem de ser feito
para que a escola comum atenda às necessidades dessas pessoas. A Constituição não diz exclusivamente
na escola comum, apenas na escola comum, somente
aquilo que a escola comum oferece. Por isso que, no
decorrer dos anos, muitas chamadas escolas especiais
se formaram no Brasil. Os Senadores, Senadoras e a
comunidade conhecem muitas escolas mantidas por
Apaes, por Pestalozzis, como as escolas para surdos,
crianças e jovens surdos, e para pessoas com deﬁciências múltiplas. Por exemplo, alguém que tenha deﬁciência intelectual, deﬁciência física, deﬁciência motora
tem uma deﬁciência múltipla. Então, a pessoa precisa
receber o atendimento a que tem direito. O que uma
escola especial faz? É autorizada pela Secretaria de
Educação e tem professores, currículo, planejamento
pedagógico, projeto político-pedagógico, regimento
escolar; enﬁm, tudo o que é necessário para uma escola especial.
As pessoas que trabalham na Secretaria de
Educação Especial, do MEC, estão dizendo, desde
o começo: “Vamos acabar com as escolas especiais.
Vamos acabar com as escolas das Apaes, escolas
de surdos, escolas para pessoas com distúrbios de
conduta, problemas mais sérios. Vamos colocar todo
mundo, obrigatoriamente, na classe comum. Vamos
acabar com aquilo que a comunidade fez, com aquilo
que a comunidade acha importante, necessário; e vamos colocar todas essas pessoas na classe comum,
independentemente da vontade da pessoa e das famílias e ao arrepio da legislação”.
Existe, eu diria, até um distúrbio de conduta, talvez, dessas pessoas que estão lá no MEC, no sentido
de obsessão, para haver unicamente essa alternativa
para o atendimento dessas pessoas. E as pessoas
trabalham, na verdade, na surdina, no Ministério da
Educação, e desqualiﬁcam. Dizem: “Não. Você está
segregando. Você está marginalizando. Não pode fazer desse jeito”. Mas 5%, 10%, 20% da população de
pessoas com deﬁciência, no mundo inteiro, em países
desenvolvidos – às vezes até mais – estudam em escolas especiais.
Nos Estados Unidos é 25%. Na Inglaterra, na
França, vemos que pessoas até com necessidades
leves ainda estudam em escolas especiais, o que não
é objetivo aqui no Brasil. Não desejamos isso.
Então, a pessoa com deﬁciência tem que ter o
seu espaço na classe comum, preferencialmente; na
escola comum, com outras alternativas, sempre que
possível. E a própria LDB diz que, quando não for possível o atendimento com qualidade na classe comum,
na escola comum, esse atendimento deve acontecer
em escolas especiais ou outras alternativas que sejam
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criadas para atender, com qualidade do ponto de vista
da educação, a pessoa com deﬁciência.
Quando nós vamos a uma escola especial, observamos que há um atendimento integral. Uma boa
escola mantida por uma Apae ou uma escola da Pestalozzi, por exemplo, é uma escola que atende a partir
de zero ano de idade, educação infantil, ensino fundamental, educação para o trabalho, educação de jovens
e adultos e acompanha essa caminhada do cidadão
com deﬁciência pela vida.
No mundo inteiro, aceitam-se dois princípios:
quando você tem uma dúvida de qual o melhor encaminhamento educacional para uma pessoa, discuta com
a própria pessoa com deﬁciência e com sua família,
dialogue com a família. Vamos chegar a uma conclusão. Lá em Curitiba, por exemplo, acompanhando um
grupo de surdos que estava no ensino médio, numa
escola, um grupo de surdos nos disse: “Nós queremos
um ensino médio especial”. Eu perguntei: “Por que especial?” Eles: “Porque, se estamos na classe comum,
com professor de Física, de Química, de Biologia, nós
temos muito problemas para acompanhar. E, se nós
não concluirmos o ensino médio com qualidade, não
nos habilitarmos de maneira adequada para o trabalho e para uma eventual instituição de ensino superior, nós não vamos nos incluir na sociedade”. Toda
pessoa de bom senso vai dizer: “É claro. Vocês têm
razão. Vocês precisam de um ensino médio especial.
E são vocês que estão pedindo isso, que estão falando”. Nada mais justo do que escutar a própria pessoa
com deﬁciência para dizer: “Olhem, vocês têm razão
porque isso é fundamental para o processo de inclusão na sociedade”.
Recebi uma pesquisa da USP, uma universidade
das mais reconhecidas no Brasil, pedindo para debatermos esse assunto aqui, no Senado, porque o Ministério da Educação também está colocando todas as
pessoas surdas, independentemente da vontade da
pessoa e de sua família, na escola comum, fechando
as escolas de surdos. E a USP diz que os prejuízos que
tem observado com relação à população com surdez
são extraordinariamente grandes, porque essa pessoa com surdez severa, surdez profunda, se não for
atendida com qualidade, dentro de critérios técnicos,
adequados, vai ter prejuízos, prejuízos imensos – é a
própria USP dizendo.
Outro dia recebemos aqui, no Senado Federal,
um grupo de cegos, mães, pais, alunos, professores
pedindo apoio do Senado Federal, porque o Ministério da Educação não estava mais fazendo material em
braile, livro em braile para pessoas cegas.
Estavam aqui 40, 50 pessoas dizendo: “Olhe, nós
estamos ﬁcando marginalizados, porque, não tendo
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livro em braile para as nossas necessidades, nós não
vamos poder acompanhar o processo educacional”. Na
área mental, intelectual, como se costuma falar hoje,
eu tenho aqui o jornal da ANPR, que é Associação
Norte Paranaense de Reabilitação, mantenedora de
uma escola. Os pais diziam que procuraram a ANPR,
onde estuda Ana Vitória, que é a ﬁlha deles, adotada,
com deﬁciência múltipla e que para eles: “É a melhor
escola que conhecemos, pois a nossa ﬁlha tem um
atendimento integral. E tudo feito com muito amor, proporcionando para ela uma vida digna e independente
e também nos capacitando para melhor cuidar desse
presente de Deus”. Ou seja, é o próprio pai dizendo.
E quando falamos com os pais e com os alunos
– e qualquer pessoa pode fazer essa experiência em
seu Estado – de escola especial e perguntamos a
ele: “Você gosta de vir à escola?” O aluno diz: “Adoro,
adoro”. E os pais dizem: “Olhe, quando não há aula,
explicar para o meu ﬁlho que não vai haver aula naquele dia, é uma diﬁculdade imensa, porque ele quer
ir à escola, porque ele gosta da escola, tem amigos
na escola, tem o currículo na escola, tem professores
especializados na escola, um atendimento adequado
para as necessidades de desenvolvimento”.
E aí, unilateralmente, no MEC, através de uma
Secretaria de Educação Especial – e eu quero dizer isso resguardando o Ministro, por quem eu tenho
um grande respeito, pelo belo trabalho que faz, reconhecido no Brasil –, as pessoas dizem: “Não. Vamos
acabar”. Isso nunca aconteceu na história do Brasil.
Nunca, antes, na história do Brasil, os pais foram tão
maltratados, tão marginalizados, tão desconsiderados.
E conversamos com o Ministro, que assegurou: “Essa
discussão está sepultada, porque, se continuarmos
com essa discussão” – e ele tem toda razão, e vou repetir a expressão dele –: “muita criança e muito jovem
sem a escola especial vai ﬁcar marginalizada, não vai
ter escola alguma”.
Quando há toda uma estrutura comunitária à
disposição das famílias, dentro de uma nova visão, de
uma nova perspectiva, na qual o Brasil pode dar aula
para países europeus, Canadá, Estados Unidos, para
dizer o que signiﬁca inclusão, somos surpreendidos
com uma decisão do Conselho Nacional de Educação,
a partir de uma solicitação do Ministério da Educação,
estabelecendo novas diretrizes para a educação especial e reforçando o argumento dessas pessoas da
Secretaria de Educação Especial, que, como eu disse,
estão despreparadas, desqualiﬁcadas, não têm condições de fazer um trabalho bom a favor da pessoa com
deﬁciência em nosso País.
Surpreendeu-me a diretriz do Conselho Nacional
de Educação, que não chamou a sociedade, não dis-

cutiu com ela, mas elaborou um documento. Já falei
com vários Senadores. Vamos fazer uma lista de repúdio ao documento porque, de certa forma, o Conselho
Nacional de Educação, imagino que desavisadamente,
achou que o MEC tinha discutido com a sociedade e
que o pessoal da Secretaria de Educação Especial
tinha boa intenção. Imaginou de forma equivocada
porque não tem.
Então, elaborou-se esse documento. Já falei com
o Ministério – não com o Ministro, mas com seu gabinete –, solicitando que o Ministro não homologue o documento; que escreva e solicite ao Conselho Nacional
de Educação a revisão desse posicionamento. E alerto
as pessoas do Brasil inteiro que, doravante, todos nós,
pais – coloco-me nessa situação como pai também de
um adulto de 34 anos com deﬁciência intelectual – e
amigos dessa área, não podemos mais permitir que
pessoas que nunca trabalharam na área e foram indicadas unicamente por serem parentes de políticos da
Câmara dos Deputados ﬁquem dizendo para o Brasil
o que deve acontecer de maneira equivocada, mal-intencionada, desqualiﬁcada e eu até diria sem caráter.
Chega! Nesse sentido, a sociedade brasileira tem que
dizer: nós queremos, nesses ministérios, como coordenadores de áreas, gente boa, gente que dialogue,
que converse, que ache soluções em conjunto, e não
essas pessoas.
E nunca aconteceu isso na história do Brasil,
jamais aconteceu isso; sempre houve diálogo, houve respeito, houve conversa. Essas pessoas foram
indicadas porque são parentes de Deputados, nunca trabalharam na área; a qualiﬁcação é ser parente
de Deputado para coordenar um setor tão nevrálgico
como é o da educação da pessoa com deﬁciência em
nosso País, a Secretaria de Educação Especial do
MEC. Queremos dizer: Chega! Basta!
Infelizmente, os pais sofreram muito, nessa área,
nesses seis anos e meio deste Governo; as pessoas
com deﬁciência sofreram muito nessa área. E eu faço
um apelo ao Brasil inteiro, às 2.100 Apaes, às Pestalozzis, às escolas de surdos, às iniciativas de cegos, de
autistas, de distúrbios de comportamento: as nossas
famílias, os nossos ﬁlhos têm que ser escutados. Não
é um especialista mal-intencionado do Ministério da
Educação que vai dizer, ao arrepio do que o nosso ﬁlho,
ou a nossa ﬁlha, ou as famílias pensam, o que deve
acontecer eles, conosco, com as nossas famílias.
Então, eu quero dizer um voto de repúdio – de repúdio! – a esta situação do MEC, que quer acabar com
iniciativas importantes, necessárias. O nosso respeito
ao Ministro, a quem solicito que faça uma limpeza nessa área para que possamos ter um clima de absoluta
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tranquilidade, de diálogo como sempre aconteceu na
história do Brasil.
Eu vejo o Senador Augusto Botelho e lembro que
há um pai lá de Roraima que escreveu a carta cujo teor
eu mostrei para o Augusto Botelho. Lá existe uma escola especial, o ﬁlho autista estava indo lá, o pai havia
escrito para mim, eu mostrei para o Senador, amigo
meu também daquele Estado. O pai disse: “Olha, meu
ﬁlho não está com atendimento nenhum”.
O MEC teria que se preocupar com outras coisas. Oitenta por cento dos chefes de família que têm
alguma deﬁciência só têm até a sétima série; 30% não
têm escolaridade nenhuma; 30% têm até três anos de
escolaridade. Como é que essas pessoas sem escolaridade vão conseguir um trabalho melhor, mais digno,
com remuneração melhor?
Há tanta coisa para ser feita, e nós pais, nós Senadores, nós pessoas com deﬁciência, os amigos da
área temos que nos preocupar porque existem alguns
malucos que não têm a mínima noção da realidade,
que nunca trabalharam na área e que ﬁcam aí dizendo
o que o Brasil tem que fazer.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me,
Senador Flávio Arns?
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Eu concederia, Sr. Presidente, se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª vai permitir eu explicar.
Arthur Virgílio, este é o melhor Senado da República do Brasil. Aí está o Flávio Arns. V. Exª conheceu
Evaristo Arns e Zilda Arns. Esse é o Flávio Arns e nos
supera. Aqui nós bem interpretamos o espírito da lei.
Ele só teria direito a usar cinco minutos, vai vinte. Também não teria direito ao aparte, não. Mas aí o Montesquieu escreveu O Espírito das Leis. Ele está fazendo
um notável pronunciamento sobre educação. Iguala-se
ao livro Escritos da Maturidade, de Albert Einstein. Eu
pediria, sugeriria a V. Exª, como Presidente da Comissão de Educação, mandá-lo para todos os Secretários
de Educação do Brasil, do Estado e do Município, para
eles lerem. Albert Einstein está dizendo o que V. Exª
está interpretando, principalmente sobre a educação
dos excepcionais, que V. Exª, com muita sensibilidade, defende.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Senador
Augusto Botelho e, depois, o Senador Arthur Virgílio,
se V. Exª permitir, Sr. Presidente.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Flávio Arns, estou fazendo um aparte a V. Exª
justamente para me solidarizar com a atitude de V.
Exª e dizer que participo de qualquer movimento que
V. Exª ﬁzer nesse sentido. Essas pessoas que estão
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querendo tomar essa atitude nunca entraram em uma
escola de pessoas com deﬁciência.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Não
duvido.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Tenho certeza quase absoluta disso. Se elas entrassem
e vissem as necessidades das pessoas, saberiam que
é impossível acabar com essas escolas. Saberiam
que existem alguns casos que têm necessidade dessas escolas. Meu amigo Francisco foi quem mandou
a carta para V. Exª. Eu estive com ele lá na escola, eu
já havia estado outras vezes, e vi como as coisas são.
Essas pessoas precisam realmente de uma assistência especial para sua própria sobrevivência. Muitos
precisam dessa assistência para aprender apenas a
cuidar de si. Como uma escola regular vai ajudar essas
pessoas? Estão fazendo de uma forma que eles vão
voltar ao que era há 30 anos, quando ﬁcavam isolados,
escondidos nas casas, dentro do quarto com grades.
Não podemos fazer isso com seres humanos. Temos
que nos mobilizar aqui, lutar, temos que ir juntos ao
Ministério da Educação para fazer essa limpeza que
V. Exª está falando, uma espécie de limpeza, porque
essas mentes não estão adequadas para cuidar com
pessoas com deﬁciência. Obrigado, Senador.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Exatamente. E nunca aconteceu isto antes na história do
Brasil, as pessoas serem tão maltratadas. Vinte milhões
de brasileiros com deﬁciência. De acordo com o censo
escolar, são atendidos quinhentos mil; duzentos mil
aproximadamente, pelas escolas especiais. E, mesmo
que as escolas quisessem dizer “vou dobrar o contingente”, porque deveriam estar atendendo um milhão,
dobrar é impossível, não há condições de dobrar. Mas
as pessoas, em vez de dizerem “vamos atender os 19
milhões que não estão sendo atendidos” - que seria
um objetivo justo para o qual todos nós iríamos colaborar, com certeza –, dizem “não, vamos acabar, vamos
extinguir aquilo que está funcionando”. Isso que é um
absurdo. E sem conversar, sem discutir.
Os especialistas do mundo inteiro - e eu representei o Brasil numa entidade chamada Inclusão Internacional, com mais de cem países - dizem, com inteira
justiça: “Escutem os pais, escutem as pessoas com
deﬁciência”. Acho que eles devem pensar: “Ah, mas na
Apae é deﬁciência intelectual, não vamos escutar”. As
Apaes têm autodefensores, autoadvocacia; as pessoas
com deﬁciência intelectual já participam das diretorias
há mais de dez anos. Participam e têm que participar.
Isso se chama autoadvocacia, autodefensoria.
Então, nós temos realmente que mudar. Está na
contramão principalmente pela falta de respeito. Eu
acho que não se pode admitir essa falta de respeito
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no Brasil, porque o respeito leva ao diálogo, ao entendimento, à convergência, à busca de soluções.
Ouço o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Flávio Arns, peguei o discurso de V. Exª pelo meio e
quero dar um depoimento em dois capítulos. O primeiro
é sobre sua luta pessoal, que V. Exª soube transformar magniﬁcamente numa luta pública. Eu tenho por
isso uma ternura muito grande, um respeito muito forte, muito terno. Em segundo lugar, é um depoimento
sobre mim mesmo. Eu tratava com solidariedade distante essa questão, até que um dia, referindo-me ao
Governo do Partido de V. Exª, eu disse aqui da tribuna:
“Esse Governo parece autista”. Recebi alguns e-mails
me repreendendo, me corrigindo, um deles da minha
hoje grande amiga Telma Viga, que preside a Associação dos Amigos do Autista no Amazonas. Foi bom
eu ter errado, porque me aproximei do movimento, me
aproximei dela e do esposo dela. E recebi aqui uma
bronca, um puxão de orelha da minha querida amiga
Senadora Heloísa Helena. A Heloísa disse: “Puxa,
Arthur, não dá para confundir corrupção, desmando
administrativo com autismo. Não fale mais isso”. Daí
em diante, eu comecei a perceber que, até quando a
gente fala... Eu ouvi V. Exª, que é uma autoridade no
assunto, e o Senador Augusto Botelho, que é um médico respeitado em todo o norte do País, falarem que
há 20 milhões de pessoas com deﬁciência que nunca
foram tão maltratadas. Devo até dizer que não sei se
algum dia foram bem tratadas neste País. Tenho minhas
dúvidas sobre se, em algum momento, elas foram bem
tratadas como mereceriam. Em segundo lugar, V. Exª
fala com autoridade - quem sou eu para contradizer V.
Exª -, fala em deﬁciência. E eu vejo esses para-atletas com paralisia cerebral, batendo aqueles recordes
todos. Eu vejo portadores de Down que conseguem
trabalhar na agricultura, conseguem praticar esporte,
conseguem sobrevivência. Eu vejo vitórias de autistas, de aspergers, que são autistas muito próximos
da outra fronteira, digamos desta nossa fronteira – eu
acho horrível inventar que eu sou normal, com todas
as minhas neuroses, com todas as minhas diﬁculdades
pessoais, psicológicas e que eles não são. Os aspergers produzem obras geniais. Naquele campeonato
da NBA, aquele play-off foi decidido por um autista,
que nunca errou uma cesta. Então, ele foi lá e fez a
cesta que deu a vitória ao clube dele no campeonato
de basquetebol mais disputado do mundo. Não é todo
mundo – quase ninguém, aliás, – que pode jogar ali.
Então, eu até questiono um pouco essa história da deﬁciência; quanto à diferença, sim: são diferentes. E, por
outro lado, hoje me dá uma profunda solidariedade, a
mesma que eu mereci, sob a forma de um puxão de

orelha da Senadora Heloísa Helena e dos e-mails que
recebi, quando comparei determinado erro do Governo
ao autismo. Essas pessoas que dizem as grosserias
que V. Exª ouviu e que V. Exª repudia aqui - e com meu
endosso, com meu apoio -, me despertam a mesma
solidariedade que a minha ignorância de há tempos
despertaria nas pessoas sensíveis como V. Exª, porque
chega a me dar pena. Eu chego a achar que quem não
compreende a questão – e eu não compreendia – é
o verdadeiro deﬁciente. Então, eu me considero um
ex-deﬁciente, porque eu não tinha... “Vai haver uma
reunião da Apae” - eu ia, ajudava, comprava mesa, ia
lá, falava com as pessoas, enﬁm, abraçava, beijava,
fazia aquela coisa toda; mas, daí a se engajar numa
luta, daí a participar de uma luta, eu nunca tinha participado de uma luta. Quer dizer, então, eu era, de certa
forma, deﬁciente, porque me faltava a compreensão
de uma parte signiﬁcativa da realidade, de uma parte
signiﬁcativa da população brasileira. Então, eu quero
me solidarizar com V. Exª e dizer que essas pessoas
devem ser tratadas com solidariedade, com advertência, como essa que V. Exª faz agora, e até com certo
sentimento de pena, porque são deﬁcientes. Quem age
desse jeito é deﬁciente: é deﬁciente de sensibilidade, é
deﬁciente de inteligência, é deﬁciente de calor humano, é deﬁciente de compreensão educacional, enﬁm,
é deﬁciente das peculiaridades de cada um dos seres
humanos que eles consideram deﬁciente, porque cada
um pode dar alguma coisa de melhor do que daria se
estivesse abandonado. Meus parabéns a V. Exª e minha solidariedade redobrada.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Muito
obrigado. Só para concluir...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Flávio Arns, V. Exª faz, talvez, o melhor pronunciamento sobre a educação e a verdade. V. Exª
tem que ser analisado, um homem de muita virtude,
e a coragem é a mais importante. Ulysses Guimarães
dizia: “Faltou a coragem, faltou...” V. Exª é do PT e está
fazendo severas críticas à educação que nós temos,
principalmente a dos excepcionais...
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – De pessoas com deﬁciência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Então, eu gostaria de ouvi-lo, e o País tinha que ouvilo. V. Exª enriquece este Senado, e a democracia, e
o seu Partido.
Eu quero crer que eu aceitaria... Eu disse uma
vez aquele negócio do PT, mas, se fosse candidato a
Presidente, eu seria capaz de refazer aquilo que eu
disse e votar em V. Exª, que é o melhor nome do PT.
Eu oferecia o meu, que é o melhor homem do PMDB,
para formar uma chapa.
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(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Está
bem. (Risos.)
Peço só mais um minuto para concluir.
Eu só quero dizer que tenho absoluta certeza de
que os Senadores e Senadoras são totalmente solidários com a luta das Apaes, das Pestalozzis e escolas
especiais, e dizer, ao mesmo tempo, que nós somos a
favor da participação do aluno na escola comum.
Isso não signiﬁca que todos os alunos com deﬁciência vão ser beneﬁciados na escola comum. Por
isso que outras alternativas têm que ser criadas para
o bem das crianças, dos jovens, dos adultos e de suas
famílias.
E, quando houver uma dúvida, sempre conversar
com a família, conversar com o aluno, com a pessoa
com deﬁciência. A gente vai ter a resposta. E isso é no
mundo inteiro: dignidade, cidadania e esse diálogo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – V. Exª
me permite?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Permita-me lembrar que V. Exª é sobrinho de Evaristo
Arns, que é santo. Jesus fez em um minuto o melhor
discurso: o Pai-Nosso.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Então,
vou ouvir só o Senador Eduardo Azeredo, grande amigo, Vice-Presidente da Subcomissão para Assuntos da
Pessoa com Deﬁciência.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Flávio Arns, dois assuntos. Primeiro, a total solidariedade ao seu pronunciamento. Eu vinha hoje, no avião,
com o Deputado Eduardo Barbosa, Deputado Federal
de Minas Gerais, e nós comentávamos exatamente
este ponto: não é possível que o Governo venha agora insistir e impor que, para receber recursos públicos,
as Apaes e as outras entidades que atendem crianças
com deﬁciência tenham de colocar todos os alunos na
escola comum. É evidente que todos nós queremos
a escola inclusiva, mas ela não é possível em alguns
casos. Eu não entendo como essa questão ﬁca sem
ser entendida pelo Governo. É evidente que, se uma
criança com deﬁciência puder estar em uma escola
comum, todos nós somos a favor. Agora, existem situações em que a escola não consegue atender a essa
criança, os professores não estão treinados. Então, há
a necessidade de que, em alguns casos, as escolas
especiais permaneçam. De maneira que esse assunto
volta de vez em quando. Parece cabeça dura mesmo.
Então, quero manifestar, mais uma vez, a concordância
de que teremos educação inclusiva, mas a educação
especial é fundamental em determinados casos e não
pode ser tratada como o Governo está querendo estabelecer nessa nova norma. O segundo ponto é que
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eu estava na Comissão de Assuntos Econômicos e
até estava precisando da sua presença, e acabamos
conseguindo aprovar – não é terminativa, pois vai à
Comissão de Direitos Humanos – um projeto para que
os bancos oﬁciais abram linhas de ﬁnanciamento subsidiados para as pessoas com deﬁciência comprarem
equipamentos.
(Interrupção do som)
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Consegui falar em dois minutos, Presidente. Então, é o
Projeto nº 123, de minha autoria, que realmente cria
linhas especiais de ﬁnanciamento para as pessoas
com deﬁciência comprarem a cadeira de rodas e outros
equipamentos necessários. De maneira que queria me
somar à sua preocupação.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Só
para concluir, agradecendo a participação de V. Exª,
quero conclamar os pais todos, essas famílias todas
do Brasil, e dizer: “Vamos batalhar para que a escola
comum tenha espaços assegurados, com qualidade,
professores, equipamentos e tudo o que for necessário”. Mas, para isso, não é necessário extinguir, terminar iniciativas que vêm contribuindo decisivamente
para a cidadania, a dignidade e os direitos humanos
da pessoa com deﬁciência e de sua família.
Vamos ﬁcar mobilizados.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos e aplausos do povo do Brasil pelo pronunciamento de V. Exª, que está fazendo
uma reﬂexão...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
...sobre a educação do Brasil, principalmente da educação que trata do ensino para alunos excepcionais.
V. Exª pode usar, Senador Expedito Júnior, da
palavra pela ordem. E chamamos, para usar da palavra... Ô, Arthur, ainda não é V. Exª não, porque é de
praxe alternarmos. Então, agora é um orador inscrito
e depois é V. Exª, como Líder do PSDB. Isso é bom,
porque o Amazonas e o Brasil todo vão aguardar Arthur Virgílio.
Como orador inscrito, temos o João Pedro, que
permutou com o Raupp, que é do PMDB.
V. Exª pode usar da palavra pela ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de veriﬁcar, Sr. Presidente, a minha inscrição...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não. V. Exª é o próximo orador de Comunicação Inadiável. Nós estamos agindo como é de praxe na Casa.
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Colocamos um de Comunicação Inadiável e um inscrito. Um pela Liderança e um inscrito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Então, o Senador Valdir Raupp; depois o Senador Arthur;
depois um outro inscrito; depois, a minha vez.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Ele conseguiu permutar com o João Pedro, que era
o primeiro inscrito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Sr. Presidente, mas, antes disso, eu gostaria só de
fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E é tudo Rondônia.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PR – RO. Sem revisão do orador.) – Com a autorização do Raupp, eu
gostaria só de registrar a presença aqui dos Vereadores
do Município de Guajará-Mirim. Está aqui o Dr. Célio,
que preside o Poder Legislativo de Guajará; o Vereador
Bernardo de Castro, eleito agora, um dos Vereadores
mais novos do Estado de Rondônia; o Vereador Paulo
Nébio e o Vereador Quintão da Saúde.
Está também aqui – veio na Marcha dos Prefeitos – o nosso Prefeito de Guajará, que é do Partido
da República, PR, o Atalíbio, que certamente está no
encontro.
Registro também a presença do Dr. Juarez Jardim, nosso Diretor-Geral do Detran do Estado de Rondônia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Expedito.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, iria também
fazer o registro sobre o comparecimento do DiretorGeral do Detran, Dr. Juarez Jardim, nosso amigo, excorreligionário do PMDB por vinte e tantos anos. Depois
saiu por um momento, mas deve voltar mais tarde.
Cumprimento também os Vereadores de GuajaráMirim, Vereadores do PMDB e de outros Partidos. Sejam bem-vindos ao Senado Federal! Hoje é um dia em
que estão em Brasília centenas ou, talvez, milhares de
Prefeitos de todo o Brasil. É a Marcha dos Prefeitos,
comandada pelo Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski. De Rondônia, deve
haver uns 40 Prefeitos e talvez dezenas de Vereadores
que já estão aqui em Brasília, para a Marcha de dois
dias. E eu faço votos de que, como ocorre em todas as
Marchas, saia algum resultado signiﬁcativo.
Amanhã, o Presidente Lula, às 11h da manhã,
como sempre, vai participar dessa Marcha com vários
Ministros. Toda vez que essa Marcha vem a Brasília,
acontecem algumas conquistas, algumas delas também aprovadas aqui no Senado Federal, como aque-

le 1% de aumento no FPM e, agora, a recomposição
das perdas devido à queda da receita, da arrecadação.
Na mesma proporção da queda, o Governo Federal
vai ressarcir os Municípios brasileiros – e com muita
justiça, porque, senão, teremos diﬁculdades de pagar
a folha de pagamentos no ﬁnal do ano ou o 13º dos
Municípios brasileiros.
Então, parabéns à equipe do Presidente Lula!
Parabéns à Coordenação da Frente Nacional dos Municípios, que tem também trabalhado muito.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para
agradecer ao Presidente da Câmara dos Deputados,
nosso colega de Partido, Deputado Michel Temer, pela
notável iniciativa de já pautar a PEC 483/2005, que era
sob o nº 87 aqui no Senado e está sob esse número
na Câmara Federal, relativa à Transposição dos Servidores de Rondônia, para o período imediatamente
após o recesso parlamentar.
Desde 2005, Sr. Presidente, que essa PEC está
tramitando. Já aprovada aqui no Senado, há três anos,
está na Câmara dos Deputados. Então, foi pautada para
o período imediatamente após o recesso parlamentar,
para o início de agosto.
Trata-se, na verdade, de uma proposta de autoria
da Senadora Fátima Cleide, subscrita imediatamente
por este Senador que vos fala, que versa em miúdos
sobre a transferência parcial da folha de pagamentos
do Estado de Rondônia para a folha da União.
O anúncio do nobre Deputado foi proferido há
bem pouco, por ocasião da visita da delegação de
sindicalistas ao Congresso Nacional. Em audiência na
Presidência da Câmara, os integrantes sindicais tiveram a mais auspiciosa impressão do encontro, traduzida na boa vontade do Presidente Temer em agilizar
a votação dessa PEC.
Em tramitação desde 2005 – como já falamos
–, a matéria atende aos interesses não somente dos
servidores rondonienses, mas de toda a população
do Estado.
Desse modo, uma folga bastante expressiva às
ﬁnanças de Rondônia cairá como um apropriada luva,
para que o Governo local possa se comprometer com
projetos e gastos vinculados aos setores mais carentes,
que, como se sabe, são saúde, educação, segurança
pública e infraestrutura.
Diga-se de passagem, Sr. Presidente, que a infraestrutura e a segurança pública, sobretudo, em
Rondônia estão muito precárias. A violência em Porto
Velho é resultado do aumento da população, é devido também à construção das usinas do rio Madeira,
ela vem crescendo assustadoramente, ou seja, vem
crescendo a um percentual de mais de 50%. Então,
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encontra-se realmente em situação muito crítica e precisa ser melhor administrada.
Portanto, ao lado da questão trabalhista, propriamente dita, há de se destacar a relevância dessa PEC
no processo de saneamento das ﬁnanças do Estado,
canalizando recursos necessários para áreas social
mais carentes.
De todo o modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais especiﬁcamente, a proposta de emenda à Constituição em apreço determina a integração
compulsória de servidores do ex-Território de Rondônia
aos quadros da União.
Trata-se de um reparo legal que visa a solucionar
em deﬁnitivo os graves problemas que aﬂigem os servidores transferidos do então Território para o Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse benefício já foi estendido aos Estados do Amapá e de
Roraima. Rondônia está sendo prejudicada. Rondônia
não pode mais esperar por esse enquadramento, por
essa transposição dos servidores do Estado para a
União. É um direito. A União contraiu esta dívida, ao
transformar o Território de Rondônia em Estado, de
que, por 10 anos, daria a sustentação, a tutela para o
Estado de Rondônia. Mas isso não aconteceu. Então,
é uma dívida de, praticamente, duas décadas que a
União tem com o Estado de Rondônia sem ser cumprida ainda.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Valdir Raupp, V. Exª me concede um aparte?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois não,
nobre Senador Expedito.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Não
sei se... De repente, posso não ter entendido direito.
V. Exª fala que o Presidente Michel Temer já pautou
a matéria?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – A informação que me passaram é que já está pautada para
o início de agosto.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Pois é,
este é o compromisso que o Michel Temer está fazendo
de pautá-la para o mês de agosto. Já é a terceira ou
quarta vez que isso acontece. Não com o Presidente
Michel, mas quando presidia aquela Casa o Presidente
Arlindo Chinaglia, por várias vezes, ele assumiu o compromisso de pautar esta matéria, mas não o fez. Vamos
começar a partir de agosto, eu vou começar, a partir
de agosto, aqui da tribuna do Senado, uma contagem
regressiva do dia 1º de agosto até o dia 31 de agosto.
Sei que há boa vontade do Presidente Michel Temer
em pautar esta matéria, mas sei também que não há
boa vontade do Governo em votar a transposição dos
servidores públicos do Estado de Rondônia. Caso não
votem, e parece-me que já virou tradição nesta Casa
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votarem-se as coisas quando se sentem pressionados,
não aqui no Senado, mas, principalmente, na Câmara
dos Deputados, vamos ter a maior manifestação no
mês de setembro, Senador Raupp – e já pedi o apoio
de V. Exª. Vamos trazer aqui mais de 500 servidores
de Rondônia e não estamos pedindo nada mais do
que foi feito com os demais ex-Territórios, Roraima
e Amapá, que é o tratamento isonômico. É a única
coisa que estamos pedindo: que se dê o tratamento
igualitário, isonômico ao Estado de Rondônia, como
se deu aos Estados do Amapá e de Roraima para que,
de uma vez por todas, esta matéria seja votada e não
adormecida nas gavetas do Presidente da Câmara –
felizmente, hoje, está o Presidente Michel Temer. Há
o compromisso, sim, do Presidente Michel Temer de
votar esta matéria. Mas, caso isso não aconteça no
mês de agosto, vamos fazer a maior manifestação do
Estado de Rondônia em prol e em defesa para que seja
pautada, discutida e votada esta matéria para que, em
seguida, ela volte para o Senado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado
a V. Exª. Repito, mais uma vez, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que esta matéria foi votada no Senado há
três anos, defendida aqui exaustivamente por mim e
pela Senadora Fátima Cleide, autora da proposta. Foi
feito um acordo com o Líder do Governo na época, no
Senado Federal, o Senador Aloizio Mercadante, do Estado de São Paulo, com o Ministério do Planejamento,
o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. Se a Câmara
Federal aprovar da mesma forma que saiu do Senado
Federal, vamos cobrar o cumprimento, porque foi feito
o acordo com o Líder Romero Jucá, com o Líder Aloizio
Mercadante e com todo o Governo Federal.
Aﬁnal de contas, Sr. Presidente, representativa
parte de tais servidores sofre efetivamente prejuízos
funcionais enormes, em virtude das diferenças entre as
estruturas remuneratórias praticadas pelo Estado e pela
União. Pretende-se, por conseguinte, reparar injustiça
antológica àqueles servidores cujos salários correntes se situam em patamares ainda menores quando
comparados com aqueles adotados pelos servidores
vinculados à União. Os servidores de Rondônia, que
deveriam ter os mesmos direitos dos servidores do
Amapá e de Roraima estão tendo prejuízos há praticamente 20 anos por não terem transposto o quadro
de servidores estaduais para federais.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Senador Raupp, isso já não é compromisso, é dívida,
e o tempo passa. Então, dívida tem que ser cobrada
mesmo. Se não pagar... Eu acho que V. Exª tem razão,
o Senador Expedito, e eu estou, desde as primeiras
horas, defendendo esse ponto de vista, porque foi um
compromisso, quando se transformaram os Territórios
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em Estados, pela incapacidade ﬁnanceira de cumprirem
suas obrigações com os funcionários. Desculpe-me
interrompê-lo, mas está nos angustiando aqui.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – É verdade, Sr. Presidente. Foi importante. V. Exª, que tem uma
boa memória, se lembra muito bem, desde a época da
transformação desses Territórios em Estados. Obrigado, nobre Senador Romeu Tuma, que preside, neste
momento, o Senado Federal.
Eu precisaria de um minuto para concluir, pois
uma parte do meu tempo eu cedi aos apartes. Faltam
vinte segundos. Com apenas um minuto mais creio
que dê para concluir. Um minuto, apenas.
Da perspectiva histórica, a transformação do exTerritório em Estado deu-se, como não poderia deixar de ser, de forma gradual. Houve um período de
transição entre a transformação de direito e a efetiva
instalação do Estado, durante a qual o Governador do
Estado era nomeado pela União, agindo, por conseguinte, por delegação desta – por isso esse direito, Sr.
Presidente. É patente, assim, o vínculo determinante
de tais servidores, contratados ao longo desse período
de transição e custeados pela União, com a administração pública federal.
Enﬁm, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
nome de toda a Bancada de Senadores e Deputados
Federais do Estado de Rondônia, endosso a decisão
do Presidente Michel Temer de acelerar o processo
de votação da PEC 483/2005. Trata-se, em suma, de
uma peça normativa de fundamental relevância para
o reparo de uma injustiça há muito reclamada pela
sociedade de Rondônia e pelos servidores.
Muito obrigado pela benevolência com o tempo,
Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romeu Tuma.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Pela ordem, o Senador...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, eu solicitaria de V. Exª a palavra para um esclarecimento de caráter pessoal e que diz respeito a esta

Casa em matéria publicada contra este Senador que
preciso esclarecer ao Plenário, à Paraíba e ao Brasil.
Eu solicitaria de V. Exª a palavra para um esclarecimento pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem, Senador Renato Casagrande.
O Senador Arthur Virgílio é o primeiro inscrito
como líder. V. Exª permitiria que ele...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Sr. Presidente, só para fazer um registro rápido.
Eu ﬁz uma emenda à LDO porque todos os anos
a LDO é encaminhada ao Congresso Nacional, colocando o sistema Sinapi, que é o sistema de obras públicas feito pela Caixa Econômica Federal, e a obra...,
o termo, preço referência de obras rodoviárias, sempre esses dois sistemas são usados como teto para
a contratação de obras até o máximo nesses valores
de referência.
A LDO desse ano veio colocando esses dois sistemas como base, como referência. Consequentemente, obras poderiam ser contratadas com preços acima.
Eu ﬁz uma emenda para que se pudesse manter como
teto esses dois sistemas porque 1% do Dnit pode dar
cem millhões, pode dar cinquenta milhões.
Então, eu ﬁz uma emenda. Em um primeiro momento, o Relator acatou a emenda, depois, não acatou.
Estou fazendo um alerta aos Senadores. Fiz um destaque para que hoje, na votação da sessão do Congresso Nacional, possamos manter o sistema Sinapi
e o Sicro como referências máximas de contratação
de obras públicas pelo Governo, pela administração
pública federal.
E também, Sr. Presidente, quero pedir a V. Exª
que inclua o empréstimo para o Estado do Espírito
Santo na pauta da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Já está na pauta e o destaque de V. Exª já está registrado, porque foi antes da meia noite, que era o prazo
máximo para destaque. Então, V. Exª está coberto. Acho
que seu alerta favorecerá a decisão do Plenário.
Ouço o Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, inicialmente, quero agradecer aos Srs.
Senadores e às Srªs Senadoras que se encontravam
inscritos em me concederem essa oportunidade para
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que possamos fazer os devidos esclarecimentos e trazermos aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras referência
a uma matéria publicada, nesse ﬁnal de semana, pela
revista IstoÉ, que envolve meu nome, meu partido e
outros Srs. Senadores.
Quero dizer que aqui não vou fazer uma defesa
porque não há como refutar o que não existiu. Não há,
simplesmente não existiu nada do que foi dito.
Mas vou começar minhas palavras fazendo exatamente uma declaração que recebi – e parece-me
que V. Exª, Senador Romeu Tuma, e o Senador Heráclito também receberam – que me foi dirigida pelo
Sr. Aloysio de Brito Vieira, que é brasileiro, divorciado,
servidor público do Senado Federal, vem o número da
sua identidade, CPF, residência.
Considerando os termos constantes na
reportagem divulgada pela revista, a qual já
me referi, nº 2.070, do ano 32, de 15 de julho
de 2009, assinada pelos senhores jornalistas:
Mino Pedrosa, Sérgio Pardellas e Hugo Marques, indignado com os termos caluniosos e
irresponsavelmente inverídicos nela contidos,
cujo único propósito aparenta ser aviltar a
minha imagem pessoal, desmoralizar sérios
Homens Públicos e desacreditar a instituição
Senado Federal, venho de livre e espontânea
vontade declarar para todos os efeitos de direito, inclusive para ﬁns de prova judicial, o
seguinte:
[Disse o Sr. Aloysio de Brito Vieira]
1 – Os inverídicos factóides levianamente
inseridos na reportagem, com intuito de fazer
espúria ligação entre a minha pessoa e alguns
Senadores ﬁliados ao Partido do Democratas,
buscando estabelecer a esdrúxula existência
de “esquema de desvio de dinheiro público e
pagamento de propinas que funciona com a
conivência ou participação de alguns Senadores do DEM”, do qual eu, Aloysio de Brito
Vieira, seria o suposto operador, beira às raias
do absurdo;
2 – Realmente respondo a uma ação penal e outra de improbidade administrativa que
tramitam, respectivamente, perante a 12ª e 1ª
Varas Federais de Brasília, com o mesmo objeto. Entretanto, não tenho receio em aﬁrmar que
se trata de um equívoco cometido pela acusação pública, o qual já está sendo devidamente
comprovado por meu advogado nos autos de
processos e, apesar de erroneamente inserido
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nas mencionadas ações, sou peremptório em
declarar que jamais fui operador de nenhum
esquema de corrupção, seja no Senado Federal ou em qualquer outro ente público, sendo
totalmente inverídica e caluniosa a aﬁrmação
de ser “operador do DEM”;
3 – Dos Excelentíssimos Senhores. Senadores citados pela revista, não tenho relação
pessoal de amizade e tampouco intimidade
com os mesmos. Conheço-os por circunstâncias proﬁssionais assim como qualquer outro
servidor da Casa que tenha exercido cargo de
conﬁança os teria conhecido;
4 – Durante o período que exerci função de conﬁança vinculada à 1ª Secretaria do
Senado Federal e até a presente data, desconheço qualquer fato que possa desabonar
ética ou moralmente a atuação parlamentar
ou pessoal do Senador Romeu Tuma ou de
seu ﬁlho Robson Tuma, com quem também
não possuo qualquer vínculo de amizade ou
intimidade;.
5 – Mesma aﬁrmação faço ao Senador
Efraim Morais. No período que exerci função
de conﬁança vinculado à 1ª Secretaria do Senado Federal e até a presente data, desconheço qualquer fato que possa desabonar ética
ou moralmente sua atuação parlamentar ou
pessoal;
6 – Igualmente no que diz respeito ao Senador Heráclito Fortes, no período que exerci
função de conﬁança vinculado à 1ª Secretaria
do Senado Federal e até a presente data, desconheço qualquer fato que possa desabonar
ética ou moralmente sua atuação parlamentar
ou pessoal;
7 – Enfatizo que são totalmente levianas
as declarações publicadas na revista IstoÉ no
sentido que de meu patrimônio é incompatível
com meus rendimentos. Todos os bens que
possuo e o respectivo lastro ﬁnanceiro são
compatíveis com meus rendimentos e encontram-se na declaração de Receita Federal.
8 – Levo ao conhecimento de V. Exª [e no
momento eu levo ao conhecimento de V. Exªs],
que estou peticionando, por meu advogado, ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal impreterivelmente até o dia 14 de julho de 2009 [ hoje], abrindo o meu sigilo ﬁscal,
entregando cópias de minhas declarações de
Imposto de Renda e mesmo considerando o
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segredo de justiça imposto na tramitação das
ações mencionadas, repassei cópias das minhas defesas técnicas produzidas nos autos,
demonstrando o equívoco cometido. Neste ato
me colocarei à disposição da Presidência da
Casa para todo e qualquer esclarecimento que
se ﬁzer necessário, em qualquer procedimento
que se julgar pertinente;
9 – Tomo a liberdade de informar, ainda,
que já estão sendo adotadas todas as medidas
cabíveis para processar a revista e os repórteres que assinaram a caluniosa matéria, sobretudo no que se refere às novas acusações,
estranhas ao objeto das ações propostas pelo
Ministério Público.
Brasília, 13 de julho de 2009.
Aloysio de Brito Vieira [funcionário concursado desta Casa]
Mas, Sr. Presidente, eu queria fazer, em poucas
palavras, um resumo: este Senador tem sido vítima
constante de algo programado visando destruir a nossa
imagem política e a nossa reputação. Começou pelo
Correio Braziliense, sobre essa mesma matéria. E
não foi nada mais, nada menos do que cento e poucos
dias em que este Senador era manchete e com a sua
fotograﬁa no mesmo jornal, sem ter repercussão em
nenhum outro jornal, nem na televisão, em nenhum
meio de comunicação por saber que se tratava de
matérias inverídicas.
E vem agora a revista IstoÉ requentando a matéria. E a prova de que é inverídica é que nenhum jornal,
a não ser o da Paraíba, a não ser o Correio da Paraíba, que me trata como adversário político. E, lá, realmente, fez grandes manchetes buscando exatamente
manchetes para as eleições do próximo ano.
Então, vejam bem os senhores: essa mesma
matéria nenhum meio de comunicação do Brasil veio
trazê-la porque sabe que ela é inverídica, ela é uma
matéria montada, preparada e com o objetivo de visar
a este Senador.
Mas, Senador Romeu Tuma, Presidente desta
sessão, eu vou mais uma vez ler aos nossos Senadores e Senadoras, aos meus conterrâneos paraibanos e
ao Brasil nota que foi distribuída sobre Operação Mão
de Obra e que é citada novamente, inclusive a própria
Procuradora da República Drª Luciana Marcelino Martins está sendo citada mais uma vez indevidamente.
O Ministério Público tem feito um trabalho sério, um trabalho ético, e é tanto que, no ﬁnal do meu
pronunciamento, eu vou pedir ao próprio Ministério e

ao Tribunal de Contas da União que venha ﬁscalizar
aqui dentro todos esses processos que estão sob
suspeição.
Pois bem, a nota, que foi do dia 1/9/2008, diz o
seguinte: “Nota esclarece informações divulgadas erroneamente pelo jornal Correio Braziliense”.
É da assessoria de comunicação da Procuradoria
da República do Distrito Federal e diz:
Diz o seguinte:
1º A investigação relativa a possíveis crimes praticados no âmbito do Senado Federal
está sob responsabilidade da Procuradora desde junho de 2007, e não há dois anos, como
alegado pelo jornal;
2º Não há novidades nos fatos relatados
nas matérias do Jornal Correio Braziliense, portanto, todos eles já são ação de conhecimento
tanto do Ministério Público Federal quanto da
Justiça Federal, desde 2006, Senador Heráclito Fortes;
Prestem bem atenção, Srs. Senadores:
3º As investigações que estão sendo
realizadas tratam sobre possíveis fraudes de
licitações públicas ocorridas no Senado e não
têm como alvo investigar Senadores;
4º Destaque-se que a investigação teve
início no MPF em razão de força-tarefa realizada pelo Ministério Público Federal, Polícia
Federal e INSS (...);
5º Naquela oportunidade, os fatos noticiados pelo Correio Braziliense já era de conhecimento desses procuradores. Se eles houvessem concluído pela participação de algum
parlamentar nos fatos, já teriam remetido as
peças relativas ao Senado ao Procurador Geral da República;
6º Posteriormente, em abril de 2007, outro membro do MPF declinou de suas atribuições e remeteu as peças relativas ao Senado
ao grupo criminal da Procuradoria da República do Distrito Federal. Da mesma forma, não
optou pela remessa ao Procurador Geral da
República;
7º Vale ressaltar que o juiz federal que
deferiu os monitoramentos telefônicos e que
recebeu a denúncia do MPF tem pleno conhecimento dos fatos e, caso houvesse vislumbrado
a participação de parlamentares, poderia de
ofício ter remetido os fatos relativos a possíveis
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ilicitudes de licitações do Senado Federal ao
Supremo Tribunal Federal;
8º A ação de improbidade administrativa
já ajuizada pelo Ministério Público Federal em
relação às fraudes constatadas nas contratações do Senado também não inclui nenhum
Senador;”
Essa aqui é a palavra do Ministério Público. Não
é de ninguém que esteja a serviço contra qualquer
parlamentar. Eu vou repetir: “A ação de improbidade
administrativa já ajuizada pelo Ministério Público Federal
em relação às fraudes constatadas nas contratações
do Senado também não inclui nenhum Senador.”
E a revista volta a tentar incluir esse Parlamentar,
que é também Senador.
Pois bem, senhores, é de se lembrar aos senhores que o item 9 da nota diz:
9) A ação penal que apura fraudes em
licitações ocorridas no Ministério da Justiça
(MJ), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), Agência Brasileira de Inteligência
(Abin) e o Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação já esteve algumas vezes no Ministério Público Federal e prontamente recebeu
manifestações por parte da Procuradora da
República Luciana Marcelino Martins;
O que eu acho interessante, Senador José Agripino, é que são vários Ministérios, inclusive o Ministério
da Justiça, e a própria Abin que estão envolvidos nessa
mesma Operação Mão-de-Obra, e não se viu sequer
uma linha por parte da imprensa, principalmente no
jornal que tanto massacrou este Senador em relação
a esses Ministérios. É, no mínimo, estranho.
10) O corregedor do Senado Federal,
Romeu Tuma, já compareceu ao Ministério
Público Federal e foi informado pela Procuradora de que até o momento não há indícios
que justiﬁquem a remessa das peças relativas ao Senado Federal à Procuradoria-Geral
da República;
E, ﬁnalmente, termina a nota dizendo: “Caso surjam fatos novos, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral da República”.
Pois bem, antes de vir aqui, Senador Romeu
Tuma, Srªs e Srs. Senadores, eu entrei na Internet e
fui aos atos e peças dos inquéritos civis públicos do
Ministério Público Federal. Eu queria saber se existia
algum ato, se existia algum inquérito, se existia alguma
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referência ao cidadão Efraim de Araújo Morais, Senador da República, com muito orgulho defendendo os
interesses do meu querido Estado da Paraíba. E está
aqui na minha mão. Não foi sequer citado o nome do
Senador Efraim em qualquer parte do Ministério Público Federal.
Levantam uma calúnia com um único objetivo:
tentar jogar este Senador dentro de uma crise que reconheço que é de todos nós. Mas, para abafar qualquer movimento, não use o Senador Efraim Morais,
porque ele é Senador de um Estado pequeno, mas
um Estado de homens e mulheres sérios e que sabem
muito bem o que deseja e o que quer o meu Estado
da Paraíba. Não tenho medo. Sou um homem limpo.
Podem investigar a minha vida. Faz tempo. Desde a
época em que presidi a CPI dos Bingos que a minha
vida é revirada todos os dias e todas as noites. Podem
continuar a buscar alguma coisa contra este Senador,
porque não vão conseguir, porque eu fui mais longe,
não ﬁquei por aqui. Eu ﬁz o que talvez muitos homens
públicos deste País não teriam coragem de fazer: eu
dirigi, naquele momento, ao Dr. Luiz Fernando Correa,
que é Diretor-Geral da Polícia Federal, Ofício de nº 167,
de 2008, do meu gabinete, que passo a ler:
Sr. Diretor-Geral,
Em vista de matéria jornalística publicada
em 6 de agosto de 2008 – ano passado, não
foi hoje, não – por órgão de imprensa local, a
qual insinua, em clara tom sensacionalista, que
haveria envolvimento deste Senador em suporte fraude ocorrida em licitação realizada pelo
Senado Federal, investigada na denominada
Operação Mão-de-Obra, informo que ocupei,
nesta mesma data, a tribuna do Senado – no
dia em que aqui estive presente, dia 7 de agosto de 2008 –, ocasião em que declarei, publicamente, que autorizava, previamente, ao Departamento de Polícia Federal que divulgasse
qualquer diálogo entre mim e as investigações
nessa operação caso existisse essa gravação
feita por interceptação telefônica, bem como o
encaminhamento desse conteúdo diretamente
ao Conselho de Ética desta Casa.
Declarei ainda que autorizava o mesmo
procedimento em relação às minhas ﬁnanças pessoais caso surgissem efetivos indícios de meu envolvimento com os fatos investigados.
Em suma, declarei que, se houver um
único centavo que ligue este Senador da Re-
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pública aos denunciados da chamada Operação Mão-de-Obra, a Polícia Federal está,
desde logo, autorizada a dar ampla divulgação
a esse registro.
Diante disso, venho à digna presença de
V. Sª oﬁcializar as minhas informações manifestando de forma efetiva o meu desejo de que
seja dado ampla divulgação aos fatos caso a
Polícia Federal disponha de algum dado sobre
o meu envolvimento com o objeto da citada
informação.
Isto em 7 de agosto do ano passado. Abri a minha vida, a minha vida ﬁscal, o meu sigilo bancário,
o meu sigilo telefônico, para que a Polícia Federal,
órgão que respeito e que tem feito a sua parte, e que
agora ele diga se existe algo contra este Senador. E
até hoje, Senador Eliseu Resende, nada se registrou
nem na Polícia Federal, nem na Receita Federal, nem
no Tribunal de Contas da União. Enﬁm, nada contra
esse Senador.
Mas não parei por aí. Eu acho que eu tinha que
buscar mais informações e fui buscar na Internet. Está
à disposição de todos. Está aqui o processo a que se
refere a revista, a que se referiu o jornal, está aqui o
histórico do processo.
Senador Antonio Carlos Valadares, no dia 2 de
outubro de 2006, o Tribunal de Contas da União fez o
encerramento do processo, fez uma auditoria e encerrou o processo. E continuaram fazendo sensacionalismo em cima deste Senador, com um processo que o
próprio Tribunal já tinha auditado e já tinha mandado
encerrar porque não encontrou nada com pequenas
correções.
Pois bem, diante disso, fui mais além. Trago e deixo aqui com os Srs. Senadores, mais uma vez, para a
minha Paraíba e para o Brasil, as minhas declarações,
as minhas certidões do Tribunal de Contas da União.
Além do mais, está aqui a certidão conjunta negativa
de débitos relativos aos tributos federais da dívida ativa
da União. Duvido, duvido que todos possam tirar essas
certidões. Muitos dos que me acusam e que usam o
meio de imprensa não podem tirar essa certidão, mas
eu posso, porque não tenho e não devo nada.
Sr. Presidente, daqui a pouco, Senador José
Agripino, vamos participar de uma reunião no gabinete da Liderança do nosso Partido, o Democratas.
Estou levando, para análise da nossa Bancada, um
ofício que dirijo a V. Exª, na condição de Líder, nos
seguintes termos:
Prezado Líder,

Em face da matéria publicada sob o título “O operador do DEM” na revista Isto É, nº
2.070, Ano 32, vinculada em 11 de julho de
2009, denunciando irregularidades e corrupção envolvendo a mim e outros senadores do
Partido Democratas nos procedimentos licitatórios do Senado Federal e; considerando
que o Juiz da 12ª Vara Federal negou encaminhamento de ação em desfavor de senadores ao Supremo Tribunal Federal por entender
que não há prova ou suspeita da participação
de parlamentares nos contratos investigados;
considerando, ainda, que não há como refutar
o que não existiu; solicito a Vossa Excelência
que protocole pedido ao Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da união para
que procedam à auditoria dos contratos sob
suspeição ﬁrmados pelo Senado Federa, a
partir de 2003 –, que é o nosso mandato – até
a presente data.
Então, é uma complementação, meu caro Líder.
Além de trazer essas provas, que estão à disposição
de todos, elas se encontram na Internet, eu trago um
pedido a mais para que a minha Bancada decida sobre isso.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permite-me
um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Escuto
V. Exª.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Efraim Morais, eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento que faz, direto ao
ponto, com documentos que, como V. Exª diz, poucos
têm condições de exibir. V. Exª os exibe, de forma indignada, e, ao ﬁnal, coloca, talvez, o fato mais importante.
Nós vamos fazer uma reunião de bancada, como fazemos todas as terças-feiras, em seguida, para deliberar
sobre alguns assuntos, e um dos assuntos que vou
levar à consideração dos companheiros de Bancada
é a subscrição de um recurso ao Ministério Público e
ao Tribunal de Contas da União para que o MP investigue – vamos relacionar – todos os atos denunciados
e que envolvam o Senado ou os Senadores – Senado com funcionários, Senadores, tudo – para que não
paire nenhuma dúvida com relação às investigações.
Conﬁo nas investigações levadas a efeito no Senado
e conduzidas por funcionários do Senado. Mas, entre
eu achar e a sociedade achar, pode haver uma diferença. Para que não haja diferença nenhuma, nossa
Bancada tem a obrigação de manifestar-se com rela-
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ção ao que vou propor: que nós, associados ao PSDB,
façamos um recurso ao Ministério Público, solicitando
que o MP e o TCU, com os órgãos que eles julguem
convenientes adicionar, façam uma investigação sobre
cujo resultado não paire nenhuma dúvida, nenhum
questionamento, absolutamente isenta. Com ou sem a
presença do Presidente Sarney, as investigações vão
ser feitas num órgão autônomo que tem a obrigação
de defender interesses da sociedade. E V. Exª coloca,
no ﬁnal, um ponto que vou defender: que esses contratos aos quais a matéria da revista se refere sejam
incluídos no rol das investigações, ou seja, é o ponto
ﬁnal. A credibilidade de V. Exª, além de todos os documentos lidos, pede voluntariamente para que o Ministério Público, do rol de tudo o que se vai pedir para
ser investigado, investigue os contratos mencionados
na época em que V. Exª exercia a 1ª Secretaria e sobre os quais existe qualquer tipo de dúvida para que
ela seja dirimida e se passe completamente a limpo
a imagem dos Senadores, para que não se considere
que aqui estão todos nivelados por baixo. Não! Aqui
até pode ser que exista gente que mereça condenação.
Não quero dizer que sim, nem que não. Pode até ser.
Mas que se separem aqueles que não merecem dos
que merecem. Quero dizer a V. Exª que, em nome da
Bancada, V. Exª merece os nossos cumprimentos, e
que a proposta de V. Exª vai ser apreciada pela Bancada e que eu acho que será acatada e signiﬁcará um
reparo à imagem de V. Exª como homem público do
Brasil e da sua Paraíba.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço,
Senador Agripino, e tenho certeza de que a posição da
nossa Bancada não será outra. Será exatamente essa
de aprovar essa sugestão. V. Exª inclusive, em sessões
anteriores, já mostrava qual era a intenção do partido;
da mesma forma, os companheiros do PSDB. E, fora
do assunto, eu encerraria minhas palavras, tratando
de uma única matéria que saiu hoje, para que também
se tenha conhecimento.
A Folha de S.Paulo publica uma relação de funcionários dos Srs. Senadores e diz que este Senador é
o Senador que tem mais funcionários. Eu quero parabenizar a reportagem da Folha. Eu acho que é preciso
que se tenha conhecimento, até porque já está no Portal – não precisa publicação, quem quiser é só entrar.
Agora, faltou só um detalhe na reportagem da Folha. É
que os 59 funcionários a que ela se refere, do Senador
Efraim Morais, têm a mesma verba de gabinete daquele
Senador que tem o menor número de funcionários. Tanto faz ter 15 como 59; tanto faz ter 20 como 59, a verba
é a mesma. Só que os paraibanos são mais humildes.
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Os paraibanos recebem menos do que aqueles que
recebem mais. Mas eu tenho certeza de que os meus
assessores estão satisfeitos com o que ganham, e eu
muito mais satisfeito com eles, porque eles têm tido um
rendimento extraordinário e têm ajudado muito a defender os interesses da Paraíba e dos paraibanos.
Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio para ocupar a
tribuna, e V. Exª...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei rápido. É apenas para pedir a inclusão na
pauta desta sessão – e já falei com o Senador Agripino, aproveito e peço ao Senador Arthur Virgílio e aos
demais Líderes – de indicação de dois Diretores da
Agência Nacional de Águas, que já estão votados na
Comissão há muito tempo e não conseguimos votálos em plenário.
Venho pedir a inclusão para que a gente possa
votar e complementar a Diretoria da ANA, que é uma
Agência importante. Então, se pudéssemos fazer a
inclusão, eu gostaria muito.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Fica registrado. No início da Ordem do Dia, se não
houver objeção das Lideranças, será incluído na Ordem do Dia.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não. V. Exª tem a palavra.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB.) – Só para
solicitar a V. Exª que todos esses documentos sejam
publicados na íntegra no portal do Senado Federal e,
amanhã, no jornal, para que se tenha sobre isso, de
uma vez por todas, tudo esclarecido.
Eu peço a V. Exª que sejam publicados na íntegra, principalmente a declaração que foi feita pelo
funcionário desta Casa, o Aloysio. É isso que solicito
de V. Exª, mas todos, sem exceção.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Na forma do Regimento Interno, V. Exª será atendido.
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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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, e agradeço
a V. Exª pela tolerância.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, foi uma honra ouvir os companheiros, os
colegas.
Mas, Sr. Presidente, temos um dia cheio. Hoje
é o dia aprazado para se instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará denúncias contra
a atual administração da Petrobras, esta importante e
estratégica empresa brasileira que, por isso mesmo,
deve ser preservada de qualquer irregularidade, de
qualquer eiva de corrupção.
Temos também, Sr. Presidente, ao invés do que
alguns propalam com pouca ciência do que se passa,
temos mais do que declarar, mandar instalar a Comissão de Ética desta Casa. A Casa está sem Comissão de Ética. É preciso eleger hoje os membros que
comporão a nova lista dos integrantes da Comissão
de Ética. E a partir daí, quem sabe, hoje mesmo, eles

se reúnam para escolher Presidente e fazer funcionar
esse órgão tão signiﬁcativo, sobretudo num momento
de crise como este que vivemos.
Ainda na esteira do que entendo ser o cumprimento estrito do meu dever – e peço que V. Exª acolha
na íntegra o documento –, eu enviei, protocolei junto
ao Tribunal de Contas da União um documento que
endereço ao Presidente daquela Corte, pedindo investigação sobre as responsabilidades da Fundação
José Sarney diante da apropriação de recursos públicos provenientes do patrocínio Petrobras.
E ainda, Sr. Presidente, o documento, que pretendo ler na íntegra, dirigido ao Conselho de Ética, que
ainda não existe, porque ainda não temos Conselho de
Ética, Senadora Marisa, funcionando na Casa neste
momento. Precisa ser eleito hoje, e é a ele que dirijo
esta terceira denúncia.
A denúncia:
Contra o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado José Sarney, em razão do
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descumprimento do inciso III do art. 5º da Resolução nº 20, de 2003.
1 – Dos fatos.
A Fundação José Sarney tem sido objeto de graves denúncias de desvio de recursos públicos provenientes de patrocínio da
Petrobras.
A verba foi transferida em 2005, após ato
solene, com a participação de Sarney, do Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli.
A Petrobras repassou dinheiro à Fundação Sarney pela Lei Rouanet, que garante
incentivos ﬁscais às empresas que aceitam
investir em projetos culturais. Apenas 20%
dos projetos aprovados conseguem captar
recursos, mas o projeto da Fundação Sarney
foi aprovado pelo Ministério da Cultura em
2005, está em fase de prestação de contas na
Pasta. Antes da aprovação, o próprio Senador
Sarney chegou a enviar um bilhete ao então
Secretário Executivo, e hoje Ministro da Pasta,
Ministro Juca Ferreira, pedindo para apressar
a tramitação. Em 14 de dezembro, o Ministério comunicou que o projeto estava aprovado.
E, no dia seguinte, a Petrobras anunciou a
liberação do dinheiro. Obrigada a dar explicações, essa empresa informou que a Fundação
foi incluída no programa de patrocínio como
convidada e, por isso, não teve de passar pelo
processo de seleção.
O objetivo do patrocínio, que a Fundação
recebeu sem participar de concorrência pública, era digitalizar os documentos do museu,
processamento técnico e automação do acervo
bibliográﬁco, como diz o relatório de contas.
Pela proposta original, que previa o cumprimento das metas até abril de 2007, computadores seriam instalados nos corredores do
museu, sediado num convento centenário, no
centro histórico de São Luís, para que os visitantes pudessem consultar on line documentos como despachos assinados por Sarney na
época em que ocupava o Palácio do Planalto.
Mas até julho deste ano, não havia um único
computador à disposição dos visitantes.
Segundo diversas reportagens publicadas pela mídia, empresas prestadores de serviço com endereços ﬁctícios teriam ﬁcado com
R$1,3 milhão destinados à Fundação Sarney,
sendo que diversas delas comandadas por
pessoas supostamente ligadas ao eminente
Senador.
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Em resposta a essas acusações, o Presidente José Sarney, inicialmente, por meio de
nota assinada por seu assessor de imprensa,
assegurou: “O Senador José Sarney é Presidente de honra da Fundação, que leva o seu
nome, tendo sido seu fundador. Não participa
de sua administração nem tem responsabilidade sobre ela”.
Mais tarde, sentado na cadeira de Presidente do Senado, em sessão da Ordem do
Dia no plenário, o Senador Sarney se dirigiu
a todos os Senadores presentes e proclamou:
“Eu não tenho nenhuma responsabilidade administrativa naquela Fundação”.
Entretanto, o Senador Sarney teria faltado com a verdade no plenário do Senado
Federal ao fazer essa aﬁrmação. Segundo os
estatutos da fundação, o seu Presidente vitalício é José Sarney. Se morrer, quando morrer,
a Presidência caberá à sua esposa. Depois da
morte dela, a cada um dos seus três ﬁlhos.
Na falta deles, assumirá um dos netos. Em
seguida, outro e assim sucessivamente. É um
negócio familiar que sempre terá a responsabilidade gerencial da Família Sarney. Note-se
que não se trata de Presidente de honra, mas
de Presidente vitalício com todos os poderes
de administração.
Em sete páginas dos estatutos, o nome
Sarney é citado doze vezes, segundo outra
reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.
É dele, por exemplo, a tarefa de “assumir responsabilidades ﬁnanceiras”. Sarney tem ainda o “poder de veto sobre qualquer decisão
tomada pelo Conselho Curador, que também
é presidido pelo próprio Senador José Sarney”. O Conselho Curador é quem nomeia os
três membros do Conselho Fiscal. Por ﬁm, é
função de Sarney “orientar” as atividades da
Fundação e representá-la em juízo.
Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão, em 2005, devolveu
ao Estado o prédio do século XVII doado por
ele para sede da Fundação, o Convento das
Mercês. Para derrubar a lei, Sarney obteve da
Direção do Senado, à época presidido pelo
Senador Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, o direito de entrar com uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Foi a única vez, em 21 anos de
vigência da atual Constituição, que o Senado
recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra uma lei estadual, conseguindo retorno do
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imóvel para a Fundação José Sarney. Nesse
sentido, o Senador José Sarney teria faltado
com a verdade para o Senado Federal sobre
a sua atuação junto à Fundação que leva o
seu nome, o que conﬁgura a quebra de decoro
parlamentar, nos termos do inc. II, do art. 55,
da Constituição Federal, combinado com o inc.
III do art. 5º da Resolução nº 20, de 2003, do
Senado Federal.
É importante ressaltar que há extensa
jurisprudência nesta Casa sobre o tema, tendo
como exemplo a cassação do Senador Luís
Estevão pelo mesmo motivo, ou seja, haver
faltado com a verdade em suas declarações
ao Plenário do Senado Federal.
2 – Do direito.
Compete a qualquer Parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica denúncias relativas ao
descumprimento, por Senador, de preceitos
contidos no Regimento Interno e no Código
de Ética e Decoro Parlamentar do Senado
Federal, nos termos do art. 17, da Resolução
n° 20, de 2003.
3 – Dos pedidos.
Em face do exposto, o denunciante requer a V. Exª que:
1º seja a presente denúncia admitida e
escolhido relator para que se realize sumariamente a procedência das informações e seja
ouvido o denunciado no prazo de cinco dias
úteis contados de sua intimação;
2º seja instaurado o processo disciplinar
perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nos termos do § 6º do art. 17, da Resolução nº 20, de 1993;
3º sejam aplicadas as penalidades devidas.
E eu assino, na data de hoje.
E concedo um aparte ao Senador Pedro. Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sr. Presidente, Sr. Senador, eu quero dizer a V. Exª que endosso
totalmente o pedido de V. Exª. Eu estou aqui contrário
à ordem médica, mas estou aqui e se o Presidente me
permitir, quero falar porque acho que chegamos ao limite! Olha, Sr. Presidente, nós chegamos ao limite do
mínimo da responsabilidade que nós podemos ter. Eu
digo com a maior tristeza, com a maior mágoa. Nessa
altura, não adianta o Presidente Sarney se licenciar.
Ele tem que renunciar à Presidência do Senado. Ele
tem que fazer o que os seus antecessores ﬁzeram.
Ele deve renunciar à Presidência do Senado. E nós
devemos nos reunir para escolher alguém que seja a

representação de todos nós. Não adianta suspender
os atos, não adianta indicar nada, não adianta o exPrimeiro Secretário, coitado, vir à tribuna e oferecer: vê
a minha vida, vê isso, vê mais aquilo... Nós perdemos
toda a credibilidade, Senador. Agora, V. Exª, dirigindose ao Conselho de Ética... O Conselho de Ética ainda
não se instalou. Em primeiro lugar, eu vejo pelo meu
Partido: eu tenho o maior respeito pelas pessoas que
foram indicadas. Eles até têm muitas qualidades, mas
não foram indicados pelas qualidades. Eles foram
indicados pela ﬁdelidade, por fazer aquilo que o Sr.
Renan, Líder do PMDB... porque ele e o Sr. Sarney
controlam e comandam a Bancada do PMDB. É uma
humilhação! Eu tenho vergonha! Eu tenho vergonha
da posição que eu estou! Aí me perguntam: por que o
senhor não vai para outro Partido? Eu não tenho para
onde ir, mas, sinceramente, eu estou pensando em ir
para casa, Sr. Presidente. Eu estou pensando... Já não
sou mais candidato a nada, mas estou pensando em
sair. Eu não tenho mais condições de fazer nada. Se
eu não posso ajudar, pelo menos que eu vá embora. O
Presidente Sarney tem que ter a grandeza de renunciar
à Presidência do Senado. Eu estive no seu gabinete,
fui lhe dizer isso dias atrás. Não tive coragem, porque
ele falou com tal maneira, com tal ﬁrmeza que eu não
tive coragem de dizer para ele aquilo que eu fui lá pra
dizer: Presidente, renuncie! Esse negócio da Fundação... Em primeiro lugar, era o Convento das Mercês,
um prédio... o mais espetacular! Em segundo lugar,
a Assembleia vota uma lei... desde a Constituinte até
hoje, é a primeira vez que o Senado Federal anula uma
lei estadual, a pedido dele, porque a Assembleia tinha
determinado a devolução... S. Exª é Presidente eterno,
vitalício. Se ele morrer é a esposa dele; se morrer a
esposa dele são os ﬁlhos dele; se morrerem os ﬁlhos,
são os netos – pelo menos é o que diz o jornal. Eu
nunca tinha visto isso na minha vida!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É o
que dizem os estatutos.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu nunca
tinha visto isso na minha vida! A conta no exterior...
isso S. Exª responde que viajou para Veneza a convite, com as contas pagas pelo Presidente do Banco
Santos, que é um homem que foi condenado a não
sei quanto tempo! Mas o que é isso!? Ir visitar Veneza
com as contas pagas por um homem inescrupuloso
que nem é o Presidente do Banco Santos! Aí ele foi
a única pessoa do Banco Santos cujo dinheiro foi retirado antes de quebrar o Banco, e vem o Presidente
do Banco Santos e diz: “Não, ele não pediu, eu ﬁz por
minha conta”. Mas onde é que está isso, meu Deus do
céu?! Quer dizer, o presidente de um banco chegou
na hora... vai quebrar o banco amanhã, tira o dinheiro
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do Sr. Sarney e bota fora para ele não perder! Olha,
cá entre nós... eu tive inveja, uma inveja cristã do neto
do Presidente Sarney. Aquele rapaz, formado em Harvard, formado na Sorbonne, um belo dum rapaz, com
uma ﬁrma organizada... o Presidente Sarney permitir
que ele entre num negócio de quinta categoria aqui
no Senado!? Um rapaz que teria tudo para progredir,
para crescer, para ser um grande rapaz! Quer dizer,
o Presidente Sarney, nesse espírito dele, fazer isso
com um neto!? Ele tem que se afastar. A imprensa já
disse: o Presidente Getúlio Vargas saiu da vida para
entrar na história, e diz-se que o Presidente Sarney
saiu da história para cair na vida. Ele tem que renunciar. Eu juro pelo meu ﬁlho, eu digo com mágoa que eu
achava que a licença era suﬁciente. Hoje não é mais.
Não adianta ele anular os atos. Não adianta nada. É
um neto, é o segundo neto, é o primeiro sobrinho, é
o segundo sobrinho, é o terceiro sobrinho, é o ﬁlho,
é coisa demais! E não vamos nos esquecer de que
ele está no terceiro mandato. É o brasileiro que mais
ocupou a Presidência do Senado na história de todo
o Senado. Ele que indicou as pessoas que estão aí. E
não venham me dizer que, quando ele saiu, as pessoas ﬁcaram nos cargos e que não foi a pedido dele.
Ele era íntimo do Sr. Antônio Carlos, íntimo do Jader,
íntimo do Renan. Se afaste! Se afaste! É a melhor coisa que ele pode fazer: ter um ato histórico, um ato de
grandeza, renunciando ao mandato. É o ato que ele
tem de fazer. Não tem resposta. V. Exª está citando. Eu
estava aqui, Senador, V. Exª não estava. Eu estava e
ouvi o que o Senador de Brasília disse. Ele foi convocado, como testemunha, para depor, porque a ﬁrma dele
tinha negócios com a construção do Nicolau, o Juiz,
aquele que está na cadeia – cadeia em casa, porque
ele está doente, mas está na cadeia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
Senador Luiz Estevão.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É. Aí o Sr.
Luiz Estevão contou: “Não, porque os meus negócios
foram esses e mais esses e mais esses. Somam oito
milhões”. Uma coisa assim, e não houve problema nenhum. Tudo bem. Aí, abriram-se as contas. Não eram
oito milhões; eram duzentos milhões. Nós não fomos
nem veriﬁcar se esses duzentos tinham sido bem empregados ou não tinham sido bem empregados. Cassamos o mandato dele. Cassamos o mandato dele, e
ele caiu fora. Isso aconteceu. Cá entre nós, e o Antonio
Carlos? Ele estava ali sentado – o Antonio Carlos não
teve nenhuma participação naquele caso da votação.
Chega o Senador para ele e diz: “O senhor está bem
sentado?” “Eu estou bem sentado.” “Então, ﬁca.” E aí
mostra para ele, entrega para ele o resultado da votação do painel fraudado. Eles vieram ver a votação ali.
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Aí, o outro Senador diz: “Telefona para a diretora tal,
que foi a que fez o negócio, porque ela está muito medrosa, ela está muito trêmula.” E o Antonio Carlos telefonou: “Te acalma, minha ﬁlha.” E o Antonio Carlos,
Presidente do Senado, pegou aquele documento, que
era o corpo de delito – não é, Senador Tuma? – e devolveu para o Senador. Isso ele contou da tribuna.
Quando ele terminou de falar, eu fui para a tribuna:
Senador Antonio Carlos, eu não quero nem falar nas
outras provas. Eu sou criminalista. Eu não quero falar
nada, só quero ﬁcar no seu depoimento, no que o senhor falou daqui. O senhor não teve nenhuma participação no escândalo do painel. Mas o senhor estava
sentado e um Senador vem e lhe entrega uma cópia
do resultado adulterado. O senhor recebe. O senhor
lê. E o senhor pede para telefonar para a diretora. Ainda aconteceu uma coisa muito interessante: o outro
Senador, desta tribuna, chorou e jurou por Deus que
não tinha nada com aquilo, não tinha nada, não tinha
nada. No dia seguinte, a diretora confessou que tinha
feito tudo a pedido daquele Senador. Então, o senhor
telefona, Senador Antonio Carlos, para ela. Telefona
para acalmá-la e devolve a lista. Eu disse: Senador, o
senhor é Presidente do Senado. O senhor pega o corpo de delito e devolve para ele. O senhor tinha que ter
dado voz de prisão para ele. O senhor tinha que ter
tomado uma providência. O senhor cumpriu o crime
porque o senhor foi responsabilizado. O senhor aceitou
o fato. E o Senador Antonio Carlos renunciou. Ele não
esperou. Ele, depois, com lágrimas, falou comigo. Ele
renunciou ao mandato porque tinha cometido esse
erro. Então, o Presidente Sarney deve entender isso.
Renuncie à Presidência. Deixe em paz a sua família.
Cada dia é um. Olha, eu tenho rezado por esse neto,
esse rapaz que é brilhante com a história dele. O Presidente Sarney podia ter telefonado para vários bancos
de quem ele é amigo: “Olha, faz esse fulano trabalhar
lá”. Mas botar aqui, numa jogada suja, porque ganhar
alguns milhões era fácil? Levar o neto dele para esse
caminho? Nós estamos no ﬁm. Eu estou indo para
Porto Alegre e tenho vergonha de chegar a Porto Alegre. Nós estamos no ﬁm! Senadora, a tese que está
em voga hoje é: ﬁm para o Senado. O que está pegando, o que se está discutindo, o que se está debatendo
– tenho visto é um jornalista atrás do outro, é uma
pessoa atrás da outra falando: “Chega de Senado! O
Senado é um corpo estranho, negativo. São 10 mil
funcionários para 81 Senadores. É uma vergonha! Para
que Senado?” Esta é a tese que está pegando e está
crescendo, e a gente não tem nem resposta para dar.
Olha, não pode continuar assim. E o Senador por Alagoas: “Eu entrego”. E o Presidente Sarney, então, diz:
“Eu pedi à Polícia Federal que intervenha para ver se
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eu tenho conta ou não tenho conta no exterior”. Não é
assim. Nós temos que tomar uma medida no conjunto.
Eu tenho dito, Senador: basta, chega de nós discutirmos! E V. Exª está sendo brilhante, está fazendo uma
coisa que tinha que fazer. É o que devia fazer: entrar
com esse requerimento, ainda que nós não tenhamos
nenhuma credibilidade nesse Conselho de Ética, que
nem constituído está. Eu enviei um ofício para o Presidente do meu Partido há 10 dias, dizendo: indique
os membros. Só que eu pedi que reunisse a Bancada
para ver quem seriam os membros. Nem reuniu a Bancada. E sei lá se indicou. Parece que indicou os íntimos
dele. O Senado tem que fazer alguma coisa. Perdoeme. O Senador Sarney não está em condições psicológicas. Ele está abatido, ele está machucado, e eu
entendo isso. Tenho carinho. Tenho rezado, como Franciscano, por ele todos os dias. O Presidente Sarney
está nas minhas orações. Eu peço a Deus que o ilumine, que o ajude, que o proteja, que ele tenha condições de sair disso que ele está vivendo. Mas, não
pode. Então, a imprensa publica que a querida ﬁlha
dele, graças a Deus, saiu bem de mais uma cirurgia,
no cérebro. Antes de tomar posse, veio aqui para almoçar com o Presidente do Supremo. Para que isso?
Porque a notícia era que o Presidente do Supremo ia
aceitar o pedido de V. Exª e ia mandar nomear os membros da Comissão de Inquérito. Não pode! Agora isso
está envolvendo todos nós, V. Exª mais do que eu. Não
mais do que eu, porque eu, mais do que V. Exª, tenho
80 anos, sou muito mais velho e estou aqui há 40 anos.
Mas V. Exª é um Líder, um brilhante Líder. Todos nós
somos responsáveis igualmente. Todos nós estamos
na mesma. Eu, Pedro Simon, com 80 anos, estou aqui
há 30 anos, mas ninguém aqui é mais responsável do
que eu, por ação ou por omissão. Perguntam-me:
“Quando o senhor chegou lá no Senado, havia 3 mil
funcionários e, agora, há 10 mil, o que o senhor fez
para impedir?” Na pior das hipóteses, o que eu ﬁz foi
aumentar. Então, nós somos todos culpados. Não se
trata aqui de tirar o corpo fora. Eu não estou aqui querendo tirar meu corpo fora. Seria ridículo isso! Eu estou
no meio do Senado, um dos 81 Senadores, o mais
antigo, o mais culpado... Mas não dá para continuar.
Não dá para continuar. V. Exª, então, faz dez discursos
por dia, batendo, batendo, mas ﬁca tudo igual. Fica
tudo igual, a mesma coisa. O ex-Primeiro Secretário
chegou aí e fez um discurso brilhante: “Peço à Polícia
Federal, peço à Procuradoria”. Peça ao Diabo, mas
não vai acontecer nada! O Presidente Sarney pediu à
Polícia Federal que investigue o que está acontecendo
aqui. Agora, pediu que os Procuradores veriﬁcassem,
e anula ato. Mas não vai acontecer nada. E nós não
temos nenhuma credibilidade, nós estamos no chão.

Olha, já vi o Congresso no chão, já vi a classe política
no chão, já vi até a ridicularização. Nunca, na minha
vida, nem contra a ditadura, nem contra coisa nenhuma, vi tão no chão uma Casa como está agora o Senado Federal; e não é o Congresso, não é a classe
política; é o Senado Federal. No Zero Hora de Porto
Alegre, diariamente, notícias da Câmara, notícias não
sei de quê... “Casa de escândalos”, é o Senado Federal. Em vez de Senado, usam “Casa de escândalo”,
que é o Senado Federal. E alguém aqui se ofendeu
porque a Inglaterra botou “Casa de horrores”. A Inglaterra está fazendo? Está. Mas o Primeiro-Ministro está
caindo, levou uma ralada; já seis Ministros – e, lá, Ministro tem que ser Deputado, porque é um parlamentarismo para valer – caíram fora. Lá, as coisas estão
acontecendo, está uma rigidez, uma revolta, e o Parlamento está fazendo chover para mudar as coisas.
Aqui, nada; aqui, nada. E alguns estão pensando, meu
querido Líder, que vão continuar, que isso vai terminar,
porque, no Brasil, é uma tradição: em época de muda,
passarinho não canta. É uma crise, ﬁca quieto, cala a
boca, deixe passar, porque, daqui a pouco, vem outra
crise, esquece-se dessa e tudo continua. Esta não vai
passar; desta aqui não vão esquecer. Podem deixar
parar agora, como todo mundo está dizendo, deixar
para agosto, porque, em agosto, começa tudo de novo.
Não vai começar tudo de novo. Agosto, a CPI da Petrobras... Assinei a CPI da Petrobras, mas ﬁquei machucado porque achei que a CPI da Petrobras... Hoje,
eu assinaria de novo, porque o que vi acontecer depois... É porque há coisas que a gente nem sabe. Olha,
deve haver muita coisa lá que a gente não sabe. Com
toda sinceridade, não dá para continuar. E o Lula, o
Lula tem que ter mais respeito. Ele está bem. Eu acho
que o Lula, internacionalmente, está tendo uma atuação excepcionalmente boa. Mas ele está imitando os
generais da época. A interferência dele no Senado é
humilhante. A Bancada do PT no Senado está salvando o Lula. Olha, meus cumprimentos ao grupo do PT
que teve coragem: meu irmão do Paraná; o nosso Senador de São Paulo; o Paulo Paim, do Rio Grande do
Sul; o companheiro do Acre, salvaram o Lula, porque
imaginem, agora, se a Bancada tivesse aceito, retirado o pedido de renúncia, o que estaria acontecendo
agora? A Bancada do PT suportou o Lula, e o Lula não
se dá conta do que ele está fazendo, que é um papel
ridículo. O Lula cometeu um pecado mortal contra a
Dilma. Ele não tinha o direito de pegar a Dilma, brigando para ser candidata, e mandar a Dilma ir lá na casa
do Sarney levar um abraço de solidariedade. O que a
Dilma tinha a ver com isso? E a Dilma de um lado e o
José Dirceu do outro. A Dilma e o José Dirceu. José
Dirceu é da época em que o Lula estava para receber
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o impeachment. Agora é o herói; o José Dirceu está
comandando o processo. Parece que o negócio desceu numa lama em que o José Dirceu é o homem. Mas
por que ele meteu a Dilma nessa jogada? Olha, o Lula
está exagerando do seu santo protetor. Tudo está dando certo para ele. Mas, nessa, ele está sendo grave
demais. O líder sindical, o grande Lula, o grande companheiro, hoje está mais para um general da ditadura
do que o Lula que ele foi. Faço um apelo nos meus 80
anos: vamos fazer alguma coisa! Vamo-nos reunir sem
Partido, sem Oposição e Governo, baseados na nossa
responsabilidade na história nacional, na história desta Casa, que recebemos de um jeito e vamos devolver
de outro. Todos que estão aqui vão aparecer participando do ano em que o Senado foi reduzido a zero,
que foi ridicularizado ou quando se votou a derrubada
do Senado, que não deveria haver, ou quando acabou
o Senado. E nós vamos carregar o caixão. Pelo amor
de Deus! Sou solidário a V. Exª. Acho que V. Exª tem
falado e está pagando um preço caro. De repente,
acharam... E V. Exª eu cumprimento. Se quiserem analisar o caso de V. Exª, podem analisar. É outra coisa.
Não há nada que ver com o que V. Exª disse.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador, hoje, acredito, há 79 Senadores que dizem que
não têm conta no exterior.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Querem
analisar Pedro Simon?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouça-me só um instante. Só um segundo, e eu devolvo
a palavra a V. Exª.
Hoje, acredito. Se 79 Senadores me disserem
que não têm conta no exterior ou que a têm legalmente, acredito. Há um que está sob suspeição, que é o
Senador José Sarney. E há um, eu, que, agora, com
certeza, todo mundo sabe que não tem conta no exterior. Isso é bom que se registre.
V. Exª está com a palavra.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª também
não tem amigo banqueiro para pagar suas contas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De
jeito algum. Minhas contas pago eu.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Se tivesse
um amigo banqueiro, teria viajado por conta dele.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
bandidos não mandam ﬂores. Como não calei, que
alvejem. Estou pronto.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Que nem
Sarney, que viajou para Veneza acompanhado do banqueiro e tendo pagas as suas contas pelo banqueiro.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Entendo a luta...

115

Julho de 2009

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – São duas
hipóteses. A primeira é que ele pegou dinheiro da conta dele no exterior. E ele responde: “Não é isso, não.
Fui porque o banqueiro me convidou e pagou minhas
contas”. Por amor de Deus, onde é que nós estamos?
Onde é que nos estamos?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
verdade. Agradeço.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Presidente
Sarney, renuncie. Renuncie. Esse desgaste está lhe
fazendo mal. A gente sente que V. Exª está numa situação dolorosa. Eu sinto muito, mas renuncie com
grandeza, Presidente. Renuncie. Olhe, a história tem
mostrado que as pessoas que tiveram capacidade
de renunciar tiveram carinho e admiração por parte
da imprensa. Mas querer sucumbir, ﬁcar e carregar
o Senado junto, não vale a pena. De coração, muito
obrigado, Sr. Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Arthur Virgílio, querido amigo, V. Exª está
falando como Líder, não poderia dar aparte. Mas, o assunto é tão importante, que esta Mesa não o impedirá,
mas pediria que fosse mais econômico.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pediria que fossem breve. Pois não. E eu devo dizer a V.
Exª que eu percebo hoje o Senador Pedro Simon ﬁsicamente abatido.
V. Exª, Senador Simon, disse que está aqui contrariando resolução médica, e eu percebo V. Exª ﬁsicamente abatido, mas jamais ouvi de V. Exª algo tão
precioso quanto esse aparte, que, para muita honra
minha, é aparte que passa a integrar o meu discurso,
o meu pronunciamento.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Se isso for
abatido, Senador, imagine quando ele estiver bom.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois é.
Percebemos que estava arfante, mas com uma enorme força moral.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A saúde está na alma e no coração.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu ia
dizer exatamente isto: nós temos aqui 20 Senadores,
se os 20 se pronunciarem... O que me tem cansado
um pouco é o silêncio de tantos. Eu nunca imaginei
que eu fosse acusar essa gente, enfrentar essa camarilha, e não ser alvejado por ela. Isso aqui é uma luta
de desgaste, é uma espécie de um boxe político. Ou
seja, lutador de verdade entra para se desgastar, ele
não sai com o rosto inteiro. O importante é defender
suas convicções até o ﬁnal.
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Senador Simon, eu vou confessar a V. Exª, até
porque me tocou muito o que V. Exª disse: eu estou
dividido. V. Exª diz: “Eu tenho 80 anos de idade, tenho
tantos anos de Parlamento...” Tem toda essa vida bonita
que conseguiu descrever ao longo de sua história.
Eu estou dividido, eu sou exatamente hoje duas
pessoas. Num determinado dia da semana, vou para
minha casa, vou para Manaus, para o Amazonas, para
o interior do Amazonas e, lá, eu ﬁco muito bem. Estou em comunhão com o povo do meu Estado como
poucas vezes na minha carreira eu possa dizer que
estive e que alguém possa dizer que já esteve em tamanha comunhão com o povo do seu Estado. Aí, entro
no avião, segunda de tarde ou terça de manhã, e, da
metade para o ﬁm da viagem, começa a me bater uma
certa depressão. Ou seja, por um lado, o esforço que
faço lá é típico de quem quer brigar por uma eleição,
se reeleger, e, quando olho isto aqui, percebo que –
não sei se isto surpreenderia V. Exª, dizer que esse
sentimento até poderia caber num velho combatente
como V. Exª – esse sentimento também bate em mim,
de saber se vale a pena mesmo tudo isso, todo o sacrifício familiar, todo o sacrifício pessoal para isso aqui
representar o que representa o Senado.
Eu sempre achei que chegar ao Senado era o
coroamento da minha carreira Parlamentar, era um upgrade de verdade e estou vendo o Senado banalizado,
estou vendo... V. Exª tocou em pontos que são preciosos, por exemplo, essa tal defesa que o Presidente
Sarney faz de sua conta no exterior. Nós sabemos que
basta não ser nenhuma criança para ter conhecimento de que, se não for suspeito de algo ligado ao crime
organizado ou tráﬁco de drogas, essa conta não vai
ser aberta de jeito algum.
Espero que ele tenha razão e folgarei se souber
que ele tem razão. Gostaria de saber que ele não tem
conta irregular no exterior, mas esse gesto é bravateiro.
O gesto de abrir: “Vou abrir, vou autorizar não sei quem,
Interpol...”. E tudo ﬁca por isso mesmo. E o Senador
Romeu Tuma sabe disso melhor do que todos nós.
Vejo que anular os atos é um gesto bonito. Nós
aconselhamos lá na hora – iniciativa do Senador Camata, corroborada por mim, no Colégio de Líderes, em
uma das poucas reuniões que tivemos de Líderes. Eu
disse: Presidente, anule todos esses atos. Anule todos
esses atos; depois revalide os bons.
Ele agora resolveu anular todos. Agora, há implicações jurídicas, Senador Cristovam Buarque, graves. Por exemplo, uma pessoa foi demitida e a direção
anterior da Casa transformou em ato secreto aquela
demissão. Como é que se vai anular a demissão que
correspondeu ao arbítrio livre de um Senador que quis
demitir o Sr. José Pafúncio e nem podia supor que aquilo

iria virar moeda de troca nas mãos daquela gente que
dirigia o Senado? Ou seja, V. Exª falou bem.
Comecei o discurso – não sei se V. Exª já estava
aqui – dizendo que temos que, primeiro, hoje, antes de
qualquer votação, de qualquer tolice – tem empréstimo
para votar, sou a favor de votar todos os empréstimos;
temos um projeto bonito da Senadora Patrícia Saboya,
quero votar esse projeto –, devemos começar votando,
aprovando ou não, os nomes que comporão o Conselho de Ética. Porque não temos Conselho de Ética. A
Casa está virando o semestre e não tem Conselho de
Ética funcionando, Senador Jereissati. E o meu papel
é este, é fazer denúncia; é a terceira que faço e farei
80 denúncias.
Há suspeitas que estou tratando com muito cuidado – já oﬁciei à Receita Federal –, há suspeitas fortes
de que tenham quebrado meu sigilo ﬁscal. Torço para
estar equivocado. Mas espero mais elementos para
poder fazer disso uma peça mais forte, porque signiﬁca um desrespeito à minha condição de brasileiro, à
minha condição de ser humano, à minha condição de
Parlamentar. Ou seja, signiﬁca tentarem calar a voz de
alguém que insiste em não ter a sua voz calada. E é
um erro da peste – para falar em uma linguagem que
é da minha terra, que é do Nordeste – alguém imaginar que vai silenciar minha voz. Mas não vai mesmo!
Nunca! Haja o que houver, digam o que disser, dê no
que der.
É uma determinação a de chegar à limpeza deste Senado, ainda que seja a última coisa que faça na
minha vida pública, eu que supunha que, em trinta
anos de vida pública já percorridos, jamais iria discutir
a minha vocação. Sempre achei que nasci para isso,
que eu tinha que fazer isso a vida inteira. Hoje discuto
a minha vocação. Tenho dúvidas se essa é a minha
vocação, se isto aqui é um papel bonito, se eu devo
estar aqui como Senador, se eu devo disputar eleição,
para me eleger, para vir para cá, para continuar com
essa história, com esse chove não molha, com essa
história de meias medidas, meias decisões, meias
atitudes, meias soluções. Isso, de fato, está fazendo a
mim também, Senador, meditar sobre essa história de
ﬁcar aqui ou ir para casa. Fim do Senado. Espero que
nós sejamos capazes de salvar o Senado.
O Presidente Fernando Henrique cometeu um
grande erro quando, por corrupção, extinguiu a Sudam
e a Sudene. Um grande erro do governo do qual fui líder
e ministro. O certo era se reformar. Sudam e Sudene
são instrumentos importantes para o desenvolvimento
regional, para o Norte e para o Nordeste. Não resolveria
o ﬁm do Senado, que é uma Casa madura. É preciso
extirparmos daqui quem não presta, seja quem for, em
qualquer escalão, em qualquer calibre.
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V. Exª se referiu ao período da ditadura; pois,
na parte que me tocou no enfrentamento da ditadura,
como parlamentar, em nenhum momento, eu me senti
ilegítimo. Em nenhum momento. Eu senti um Congresso
castrado, com pouca força, mas não me sentia, Senador
Sérgio Guerra, ilegítimo. Eu me sentia muito vigoroso
na minha expressão diante da sociedade brasileira. E
mais: até ﬁguras ínclitas que defendiam o regime autoritário não mereciam o desprezo da Nação. Eu me
reﬁro ao Senador João Agripino, ao Senador Daniel
Krieger, reﬁro-me ao Senador Jarbas Passarinho. Eles
eram pessoas legítimas, que entendiam que o Brasil
deveria trilhar um caminho oposto àquele em que V.
Exª acreditava, e oposto àquele em que eu acreditava.
Eu me sentia sem poder, mas não me sentia ilegítimo.
Hoje eu me sinto ilegítimo, porque esta Casa vive um
momento de absoluta ilegitimidade.
Quero agradecer muito a V. Exª pelo aparte que
honra o meu discurso. V. Exª tem razão. Eu não vejo
caminhos sinceramente. Todos os dias, eu disse aqui
desta tribuna, fui o primeiro a falar, disse: “Presidente
Sarney, não se explique mais de uma vez; se explique
uma vez só e pronto. Não vá se explicando”. E agora
se explica com errata; se explica com errata; se explica e depois vem a correção da assessoria, logo em
seguida.
Mais: a suposta violação do meu sigilo ﬁscal teria
sido expressa num site de pessoas ligadas a brigadas
ali por perto da TV Mirante, que é de propriedade da
família do Senador, ou seja – já concedo um aparte
a V. Exª –, estamos aqui num quadro de absoluta intimidação.
Fico feliz de ver tantos companheiros levantando seus microfones para apartear, porque já houve
época em que eu via um pegar o jornal, outro abrir
o computador, outro sair. Isso é descabido. O que é:
medo de que façam o que tentaram fazer comigo? O
que aconteceu para mim de prático? O que resultou
de prático? Será que alguém no meu Estado passou
a ter dúvidas a meu respeito porque meia dúzia de
cretinos achavam que iriam calar a minha voz ou me
usar para silenciar a voz do Plenário?
Então, que venham com difamação, com o que
quiserem, porque eu estou aqui pronto e de pé para
cumprir com o meu papel. Não temi o General Geisel!
Vou temer agora o general José Sarney ou o general
quem quer que seja? Não há hipótese.
Eu queria agradecer muito a V. Exª. Eu também
não aguento mais isso, não. Não aguento mais. Essa
história de Polícia Federal e Interpol não vai dar absolutamente em nada, porque ele não é acusado de
tráﬁco de drogas. É absolutamente bobagem isso. Não
vai dar em nada.
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Por outro lado, eu estou convencido de que S.
Exª faltou com a verdade perante o Plenário da Casa,
o que se conﬁgura quebra de decoro. Por isso é que
fui ao Conselho de Ética. E, se o Conselho de Ética
vai ser capaz de julgar com isenção ou não já deixa
de ser problema meu para ser problema do Conselho
de Ética. Nosso problema é não deixarmos passar de
hoje a instalação desse Conselho.
Eu me recuso a votar qualquer coisa aqui que
não seja primeiro a eleição do Conselho de Ética. É
um desrespeito à Nação nós ﬁcarmos aqui votando
empréstimo para cá, empréstimo para acolá, e não votarmos os nomes do Conselho de Ética. Inclusive seria
a hora de quem tiver questionamento sobre qualquer
nome questionar os nomes indicados pelos partidos
aqui. Mas não votarmos isso, ﬁcarmos nesse jogo de
faz de conta signiﬁca nós coonestarmos amanhã o
jogo de faz de conta da CPI tal, signiﬁca nós coonestarmos o jogo de faz de conta de uma Casa que acha,
por certa máﬁa que se apoderou dela, que essa máﬁa
seja capaz de intimidar senadores. Eu considero inadmissível que pessoas do porte de meus colegas se
permitam intimidar em qualquer circunstância. Muito
obrigado a V. Exª.
Senador Cristovam Buarque, tem um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Só pediria que o aparte seja resumido. Desculpeme, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Vou
tentar ser mais curto no meu aparte.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Por favor, porque o assunto é importante, acredito
que vale a pena ouvir todos.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Agradeço
o comportamento do senhor, Senador Tuma, porque
realmente este é um assunto fundamental. É lamentável que, nos últimos dias deste período, nós estejamos
discutindo isso, mas felizmente estamos discutindo isso.
Pior seria se estivéssemos calados, como disse aqui o
Senador Arthur Virgílio. Faz já algum tempo que muitos
de nós vêm dizendo que o Presidente Sarney deveria
tirar licença do cargo de Presidente para que tudo isso
fosse apurado. O Senador Pedro Simon hoje fez um
avanço. Ele falou algo que eu quero apoiar. Já não se
trata mais de licença e, sim, de renúncia do cargo de
presidente. Hoje já se trata de correr o risco de perder
a Presidência. O Senador Pedro Simon deu um salto
adiante. E eu quero apoiá-lo, Senador Pedro Simon.
Já não se trata mais de licença, mas, sim, de renúncia.
E eu temo, Senador Pedro Simon, que, se isso demorar mais, já não vai se tratar mais de renúncia, e, sim,
de cassação de mandato. O Presidente Sarney está
caminhando numa direção que é ruim para ele, que
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é ruim para nós, que é ruim para o Senado. Agora, a
sensação que dá, Senador Gilvam, é que o Senador
Sarney, com a sua obstinação, que é uma qualidade,
não é necessariamente um defeito, está disposto a sobreviver ao Senado. Ele está disposto a sobreviver ao
Senado, porque hoje é o Senado que está arriscado.
Não vou dizer que vai acabar, mas se desmoraliza de
tal maneira que é até pior do que existir. E é esse o
caminho que nós estamos tendo, independentemente até de ser ou não por culpa do Presidente Sarney.
Como disse o Senador Pedro Simon, seria um ato de
grandeza. Eu acho que hoje é um ato de necessidade
ele perceber que continuar na Presidência desta Casa
é negativo para a Casa, é negativo para o processo republicano. Há indicações fortes para justiﬁcar pedidos
como esse, Senador Arthur Virgílio, de enviar processos para a Comissão de Ética. O fato de ter mentido é
muito grave quando disse que nada tinha a ver com a
fundação. O fato de usar recursos para uma fundação
excelente que exista para proteger a memória de um
Presidente é positivo; mas desviado, vindo da Petrobras? O fato das contas que não estão esclarecidas; o
problema não é ter conta; conta é permitido; é o valor
da conta e não ser declarado. A casa que teve. Provavelmente, talvez ninguém possa provar. Ter casas
não declaradas, ter recebido ajuda de aluguel tendo
seus próprios aqui. São diversos fatos que levam a
opinião pública a se perguntar: “Para que o Senado?”
Agora, tem uma coisa mais, Senador Pedro Simon: o
povo não está entendendo como é que a gente fala,
fala, fala e não acontece nada. Hoje, o povo está se
perguntando: que diabo é que vocês estão fazendo aí?
Estão só falando? Há impressão de que existe certa
conivência de que uns falam e tudo continua igual. E
nós não sabemos o que fazer. Como é que a juventude está encarando um grupo de 81 líderes nacionais
que chegam aqui e não sabem o que fazer para levar
adiante aquilo que defendem? Até porque, quando se
tem clareza de que se quer uma coisa e não se consegue fazê-la... Daqui a pouco, a pergunta será: “Por que
não renunciam vocês, e não o Presidente Sarney?” Já
está surgindo a ideia de se perguntar: “Mas, se vocês
sabem que não têm como levar adiante o que vocês
defendem, como é que continuam aí? Pelas mordomias? Pelo privilégio? Para poder aparecer falando no
microfone?” A pergunta hoje é: “E como é que vocês
continuam aí, se não podem fazer nada?” E aí cada
um de nós é que vai ter de responder, não é mais o
Presidente Sarney. A gente está cobrando dele, mas o
povo está cobrando da gente. Eu creio que a gente tem
que descobrir rapidamente o que é que a gente pode
fazer de concreto, não apenas de fala. Eu esqueci de
um item fundamental que para mim é o que está levan-

do o Senado a essa decadência – e a culpa também
é do Presidente Sarney –, que é a blindagem dele vir
de fora, do Poder Executivo, quebrando o sentimento
republicano de independência entre os Poderes. Ontem, segundo dizem os jornais, o Presidente Lula, na
reunião com os Ministros, cobrou deles – essa é uma
interferência do Executivo aqui dentro – que protejam
a Presidência do Senador Sarney. Isso é uma interferência. Tudo isso está desmoralizando a Casa, mas
está também desmoralizando cada um de nós. Eu creio
que a gente tem de pensar no que fazer. É pena que
esteja nas últimas horas, mas, talvez – não quero tomar
mais o tempo -, seja na linha do que o senhor disse,
Senador Arthur Virgílio, isto é, a gente parar de votar,
enquanto o Presidente for contestado pela maioria dos
Senadores, como está sendo, pois todos os Senadores do PT, todos do PDT, todos do PSDB, todos do
Democratas contestam a Presidência do Presidente
Sarney. Alguma coisa, além de falar, a gente precisa
fazer. Talvez seja isto: além de entrar com pedidos na
Comissão de Ética e no Ministério Público, nós devamos dizer “não podemos trabalhar nessas condições”.
Os mais atrevidos que renunciem ao cargo; os que não
renunciarem que digam “não vou mais trabalhar aqui,
votando, nessas condições”. Essa talvez seja uma posição necessária. E então ver até que ponto, de fato,
a obstinação do Presidente Sarney é tão grande que
vai levá-lo a sobreviver ao próprio Senado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Senador Cristovam. V. Exª fala...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Arthur, V. Exª gostaria que eu lesse as indicações para o Conselho de Ética ou ﬁca para a hora
da votação?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
creio que seria melhor no momento adequado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Perfeito. É só para dizer a V. Exª que essa matéria
está sobre a mesa como a primeira.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O primeiro item para se começar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Vamos exigir que realmente seja o primeiro.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem. Obrigado, Sr. Presidente.
Senador Cristovam, V. Exª fala da obstinação
como uma qualidade. E ela o é, mas Santo Tomás de
Aquino dizia que a pior coisa é se colocar qualidade
a serviço de vício, ou seja, se o homem acorda mais
cedo para começar a espancar a mulher mais cedo,
era melhor ele ter o defeito de acordar tarde; se o homem é meticuloso para planejar assalto a um banco,
era melhor ele ser menos meticuloso, ser desorganiza-

JULHO 2009
32212

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do, enﬁm. Essa obstinação não está servindo ao País.
Então, neste momento, ela serve ao vício da vontade
do poder pessoal.
Por outro lado, eu só tenho uma discordância em
relação ao aparte de V. Exª. É que V. Exª diz: “Vocês falam, falam e a maioria já falou.” A maioria não falou. No
momento em que 42 se pronunciarem, estará formada
a maioria da Casa. A maioria não falou. A maioria até
o momento se omitiu. Eu diria que uma grande parte
não falou. A maioria não se pronunciou. A maioria se
omitiu nesse episódio. No momento em que 42 disserem que é para mudar o nome de Senado Federal
para “Federal Senado”, isso acontecerá.
Então, depende muito de nós construirmos essa
maioria, porque V. Exª aí já acerta, a meu ver, quando
diz que não deve perdurar essa situação, sobretudo
com a visível inconstitucionalidade que é nós termos
um Presidente que hoje é sustentado não pela vontade dos seus Pares, mas pela força do Poder que está
do outro lado da rua. Isso é inconstitucional. Eu não
sei nem que implicações jurídicas isso acarreta para o
drama que estamos vivendo aqui no Senado.
Obrigado, Senador Cristovam.
Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Arthur, eu queria apenas recuperar alguns fatos recentes. Primeiro, o Presidente Sarney foi eleito Presidente desta Casa sem os votos do PT, do PSDB e de
outros Senadores. Então, nós não temos responsabilidade pela Presidência dele. Nós não o elegemos. O
PSOL também não, nem outros partidos, nem o PDT.
Apenas por esquecimento, eu não os citei na hora. A
gente, desde aquele momento, reagiu.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu também
não.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Pois é. O
Senador Pedro Simon também não. E vários não o
ﬁzeram. Não votaram nele. Até quero recuperar uma
frase do Senador Arthur Virgílio:
Nós não deixamos de votar no Presidente
Sarney por isso ou por aquilo [mais ou menos
assim], mas porque nós temos certeza de que
as condições que o vão fazer Presidente não
permitirão que ele faça aquilo que é preciso
fazer para melhorar, recuperar o Senado, modernizar o Senado.
Isso foi dito pelo Senador Arthur, pelo Senador
Tasso, pelo Senador Tião e por muitos dos que estão
aqui. Aí o Senador assume. A crise se estabelece.
Não foi inventada nem pelo Senador Virgílio, nem por
mim, nem pelo Senador Cristovam, nem por nenhum
de nós. Ela se estabeleceu porque existia; ela apenas
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foi apresentada, ou melhor, começou a ser apresentada. O tempo passa, e um aliado importante do Presidente Sarney, o DEM, pede o afastamento dele. Dois
dias depois... Aliás, quero fazer justiça aqui. O primeiro
Senador a pedir o afastamento do Presidente Sarney
foi o Senador Cristovam Buarque, numa reunião que
nós tivemos, quando nós ponderamos que não era o
caso. O Senador Cristovam saiu e, dois dias depois,
fez essa solicitação. Aí o Senador Sarney vai vivendo
essa crise, o Senado vai vivendo essa crise enorme,
e vozes se levantam. Nenhuma se levantou com mais
potência do que a do Senador Arthur Virgílio. Precisamos, todos, reconhecer isso. E foi, de todos nós, o que
sofreu retaliação mais intensa, mais forte, absolutamente desrespeitosa à sua tradição parlamentar e à sua
vida pública. O PT, logo a seguir, pede o afastamento
do Presidente Sarney. Então, já havia maioria para o
Presidente renunciar ou se afastar: os que votaram
contra ele, o DEM, que era aliado dele, e o PT, que
todo o mundo tinha impressão de que era o Partido
que falava pelo Presidente da República. Ledo engano;
falava coisa nenhuma. Dois dias depois, o Presidente
manda lá a Ministra Dilma, que diz o seguinte: “Presidente, o senhor não deve renunciar. O senhor é muito
importante para o Brasil -, e, aqui entre nós, é muito
importante para a minha campanha também, para o
PAC. Fique aí”. Aí, não satisfeito... “Espera um pouquinho. O Presidente Lula vai chegar depois de amanhã.” O Presidente Lula chegou depois, dizendo que
a Oposição queria dar o golpe, era subversiva, queria
tirar o Sarney por isso, por aquilo. Não fui eu quem disse isso. Foi o Presidente da República. Fez isso. Tem
que assumir isso. E nós temos que botar essa conta
nele. Quem mudou a decisão que o Senado tinha tomado foi o Presidente Lula e a Ministra Dilma. Mudou
a decisão e impactou o seu Partido dramaticamente,
o PT, porque disse uma coisa e não pode fazer o que
disse. Esses são os fatos. Não há ninguém do PT aqui
agora que pudesse conﬁrmar ou não. (Pausa.) Há um
grande petista, dos melhores que eu conheço. Há petistas muito bons. Aqui tem um, é do Paraná. Senador
Arthur, o fato é que nós estamos numa grande confusão. Lembremos isto que o Senador Cristovam disse
sobre nós, que disse a todos nós agora, isto é, que lá
fora as pessoas começam a perguntar: “Por que vocês falam tanto e não resolvem nada? Será que não
é tudo a mesma coisa?” Até palavra de político está
valendo muito pouco; de Parlamentar, menos ainda;
e, de Senador, quase não vale, se não der prejuízo.
Então, a gente ﬁca no meio dessa turbulência, desse
cenário devastador. Devastador. Mas as denúncias de
agora contra o Presidente Sarney não se restringem
ao ambiente do Senado. Começam a surgir a partir de
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fatos que estão fora do Senado: uma conta lá na frente, que não deve ser do Presidente. Se houver conta,
deve ser do Dr. Edemar. Não pode ser do Presidente.
Não adianta ﬁscalizar conta dele, que não vai encontrar nunca. Se tiver conta, deve ser do Edemar, e não
dele, desse grande personagem da vida pública brasileira. Segundo
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agora, veja o nível a que estamos chegando, discutindo
isso!
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE ) – Pois é. Segundo, há o negócio de uma fundação, história muito
mal contada, completamente mal contada, que não tem
pé, nem cabeça. Enﬁm, estamos no tumulto e nós temos
que sair disso. Ontem, eu estava em São Paulo e, de
repente, um camarada me disse: “Por que vocês não
saem? Por que os Senadores não vão aos Estados e
protestam, e fazem reuniões?” Eu digo: não vai ninguém
comparecer. Aí o cara disse: “Não, faz em uma sala
fechada aqui e chama a gente para protestar contra o
que está acontecendo no Senado, para você ver quanta gente vai está lá.” Se nós sairmos dez, onze, quinze
para fazer isso por aí, eu vou lhe contar: o Presidente
Lula “afrouxa”. Não sei se a palavra é adequada, mas
não segura. Não segura. E o Presidente Lula acerta
muitas vezes, mas nessa ele errou totalmente. Mais
do que ele, a candidata dele, essa errou demais. Ela
não tinha nada que se meter nisso. Não é senadora,
não é deputada, nunca foi, não foi convidada a opinar
e, de repente, entra nesse assunto como se fosse uma
razão de Estado, da democracia. Enﬁm, isso tudo é
uma enorme palhaçada que está nos vitimando. Aqui
há muitos Senadores que não estão gostando disso.
A maioria enorme. Muitos já falaram, outros vão falar,
porque a gente não pode brigar com o óbvio, com a
opinião pública, com o povo. O que vamos dizer? Eu
quero saber o que acontecerá se alguém chegar lá no
interior do Nordeste ou em qualquer lugar e começar
a falar e receber uma pergunta destas que não tem
resposta: “Por que vocês seguraram o Sarney?” “Por
que vocês estão segurando isso?” “Vocês estão nisso
também?” Sinceramente, não dá para ter voto desse
jeito. Não vai ter voto desse jeito. E eu acho que nós
devemos ter um objetivo: encurtar a crise, porque afeta demais o Senado e a todos. Alguns até com algum
mérito, mas outros sem méritos nenhum, como o Senador Arthur Virgílio e tantos aqui que são Senadores
corretos e trabalham bem – a grande maioria é assim.
Há gente que se equivoca politicamente, há gente que
não vê mais no longo prazo. O Presidente Sarney cometeu um enorme erro. Ele não precisava ser o Presidente do Senado, como o Senador Arthur Virgílio
disse várias vezes. Ele não precisava disputar aquela

eleição e muito menos ﬁcar sentando como Presidente
do Senado num ambiente que ele sabe que a rua não
aprova, os eleitores não aprovam, o povo não aprova, a
sociedade não apoia. Vi ontem pesquisa em São Paulo:
80%, 78% contra esta situação daqui e o que ela representa, e o Presidente simboliza. Setenta e oito por
cento. Setenta e oito por cento é quase 100%. Muitos
não têm tanta informação assim. Acho que temos que
pensar no que fazer. Os Líderes? Acho que o Senador
devia, seguramente, chamar os seus companheiros
de Liderança e responsabilizá-los: “Vamos continuar
a votar? Não vamos? O que podemos fazer? O que
não devemos fazer?” Vamos procurar unir uma força
coerente e ir para a rua. Devemos ir para a rua, para
a justiça, como tem sido feito, como fez V. Exª e está
fazendo. Devemos ir para a rua e começar a dizer que
esse negócio não dá, que a democracia não funciona
assim, e protestar contra isso tudo. Isso não tem que
ser coisa de um partido, da Oposição ou do Governo.
Tem que ser coisa do Parlamento, em defesa do Parlamento, dos nossos mandatos, da Constituição, da
democracia. Penso que... E não é uma questão pessoal
contra o Presidente Sarney, nada disso. O Presidente
Sarney está pagando muitas vezes uma conta que até
não é dele. Dizer que a crise do Senado é o Presidente Sarney é uma brutal injustiça. Primeiro, a crise não
começou agora, os problemas não foram fundados
agora; foram fundados bem antes, desenvolveram-se
por muitas mãos, e não apenas pelas mãos do Presidente Sarney. E também tiveram a colaboração de um
Agaciel deste e de outros caras que ajudaram aí, mas,
fundamentalmente, foram os Senadores, ao longo dos
anos, que estabeleceram este ambiente, que não resiste à luz do dia. Não sei quantos, não sei quais, não
sou da polícia, não gosto de denunciar, não gosto de
fulanizar coisa nenhuma. Mas, de uma maneira muito
clara, temos que reagir a isso. Esperar que os 15 dias
aí apaguem e esfriem a crise é de uma brutal, total e
absoluta incompetência, cegueira objetiva, clara. Não
vai esfriar coisa nenhuma. Ao contrário, vai o desgaste,
vai aumentar a confusão, prejudicar o Presidente Sarney mais do que prejudicou, e o Senado muito mais do
que a ele. V. Exª tem, todos reconhecemos, um enorme
brilho, uma convicção forte, uma coragem que não é
comum. V. Exª terá muito o que fazer nesses próximos
tempos. E pode ﬁcar certo, estaremos juntos, o PSDB
e muita gente aqui.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, só um apelo aos aparteantes. Não vou interromper. O importante é que já vieram pedir porque
ainda alguns querem falar.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Presidente. Faltam os Senadores Renato Casagrande, Nery, Alvaro Dias e a Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com todo respeito, eu só pediria que fossem mais
econômicos nos apartes.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Sérgio Guerra, eu acredito que, ao ﬁm e ao cabo,
vai resultar numa mudança muito profunda na estrutura do Senado Federal. As crises são assim. É o sentido grego da palavra crise: é obstáculo e, ao mesmo
tempo, é oportunidade. E a Casa, que tem quase 200
anos de existência, não vai perecer. Ainda que com o
sacrifício de quem quer que seja aqui dentro, ela vai
saber se reproduzir como modelo.
V. Exª fala dessa grande confusão e eu volto a
me referir à questão da Maioria. Quando a Maioria
se constituir – se se constituir –, essa Maioria virará
verdade.
Eu vou falar uma coisa de uma maneira muito
aberta. Se houvesse uma eleição, o DEM e o PSDB
elegeriam alguém? Não. Não. Lançaríamos alguém
para marcar posição? Também não acho que resolveria
a crise. E se a base se une e resolve lançar um candidato? Eu, com mais gente aqui, já votei no Senador
Tião Viana; com mais gente aqui eu identiﬁco já já um
nome em quem eu votaria prazerosamente: Senador
Flávio Arns, do PT, homem de bem, homem correto.
Eu sugeriria à minha Bancada que estudássemos um
nome como este, que signiﬁcaria, sim, harmonizarmos
o Senado: incapaz de passar a mão sobre a cabeça
de um culpado e de prejudicar inocentes. É uma ﬁgura serena, ﬁgura que conheço desde os tempos de
Câmara Federal. E poderia citar outros. Não citaria
nenhum dos nossos, porque simplesmente não vejo
viabilidade em paciﬁcarmos a Casa e as coisas com
um dos nossos. Mas estou dando um exemplo de alguém do outro lado, alguém da base do Governo que
tem plena condição de representar esta transição para
um Senado novo.
Obrigado, Senador Sérgio Guerra.
Concedo o aparte ao Senador Renato Casagrande com muito prazer.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Eu é que agradeço, Senador Arthur Virgílio. Tenho
visto e ouvido os pronunciamentos e os apartes neste momento. Há um lado que eu queria abordar. Tenho visto muita tristeza e desânimo nos Senadores.
Quando se vê o Senado com um nível de exposição
negativa, como temos, é natural que haja um desânimo com relação à imagem da instituição, porque vamos passar por aqui e a instituição tem de ﬁcar. Se
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for este o caso, a instituição tem de ﬁcar. Ela é permanente. Mas também é muito bom, Senador Arthur
Virgílio, que todas essas coisas estejam aparecendo.
É muito bom, porque muitos já passaram por aqui. O
Senador Sérgio Guerra acabou de dizer da responsabilidade certamente de Senadores que passaram por
esta Casa e que tiveram postos de comando e que
essa situação foi construída na obscuridade durante
muitos anos. Então, é bom que agora isso esteja aparecendo. Se causa um desgaste para nós, também
cria perspectivas e possibilidade de nós fazermos um
trabalho de mudanças necessárias aqui nesta Casa.
Então, eu tenho essa impressão e essa observação
a fazer, para que nós não ﬁquemos só olhando o lado
ruim desse processo e também analisando que não
basta trocar o Presidente, porque a decisão da licença
ou da renúncia é uma decisão unilateral do Presidente Sarney. Não adianta achar que trocar o Presidente
vai resolver. Nós já tivemos uma crise que envolveu o
Senador Renan Calheiros; o Senador Garibaldi assumiu a Presidência. E nós vivemos, hoje, vícios iguais
ou maiores do que os que vivíamos naquele momento.
Então, além – e eu tenho a posição pessoal de que o
Senador Sarney não tem mais as condições políticas
para permanecer à frente da Presidência – além dessa
mudança, que neste momento depende dele – é uma
decisão unilateral – nós temos que fazer profundas
mudanças na prática política, na gestão administrativa
desta Casa. Não adianta daqui a pouco haver um outro Presidente e nós continuarmos com o Senado na
mesma situação. Então, nós, que estamos aqui manifestando a nossa opinião, temos que saber o seguinte:
o processo agora vai para o Conselho de Ética. Nós
temos, de fato, que instalá-lo, pois ele tem um papel,
tem uma função. Não adianta atropelarmos os fatos.
Ele tem que ser avaliado se está composto adequadamente ou não. Ele tem uma responsabilidade muito
grande nesse processo com o Presidente Sarney, com
o Senado, e com a sociedade brasileira. O Conselho
de Ética terá que fazer um trabalho que demonstre o
mínimo de critério e que demonstre seriedade, para
que haja conﬁança no seu trabalho. A forma de composição vai ser explicitada lá. Se o Conselho de Ética
for um conselho que vai cumprir ordens para ter uma
posição antecipada, vai expor ainda mais o Senado.
A população está acompanhando. A instituição está
exposta, a população sabe a decisão e a posição de
cada Senador aqui nesta Casa. Essa crise desceu,
não está só em formadores de opinião; ela desceu às
camadas mais populares, que têm acompanhado esse
episódio aqui no Senado. Então, temos uma grande
responsabilidade e é fundamental que nós possamos
manifestar a nossa opinião e que possamos agora
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acompanhar o trabalho que o Conselho de Ética vai
ter que fazer a partir da hora de sua instalação e de
sua montagem. Obrigado, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Casagrande. Eu concordo com V. Exª.
Essa visão que V. Exª passa é a minha.
Eu já havia dito ao Senador Tião Viana, de quem
sou dileto amigo, havia dito a S. Exª que o projeto de
mudança capitaneado por ele, que representaria um
passo à frente para o Senado, nem de leve, por mais
que houvesse esforço dele e de todos os Senadores
que o apoiassem, nem de leve seria capaz de provocar tantas mudanças quanto essa crise profunda
está a sugerir, porque o Senador estaria por suas limitações. Ortega Y Gasset: “Eu sou eu e as minhas
circunstâncias”. Teria limitações, ele teria e eu teria no
lugar dele. Portanto, não é longe de ser uma crítica ao
candidato em quem o meu partido votou, é o reconhecimento das diﬁculdades. Chegamos a um ponto que
agora é a sobrevivência da instituição ou não. Então,
as mudanças que já começam a se processar... Fim
dos atos secretos. Isso é um passo a frente. Medidas
que a atual Mesa tomou, proﬁláticas, absolutamente
correto isso.
Agora, isso não se coaduna e nem elide com
essa história de conta no exterior, não se coaduna
com o esquema de chantagem montado aqui contra
o Senador e nem elide a responsabilidade que o Presidente possa ter, por exemplo, em relação a ter dito
uma coisa que se contradiria com a verdade, sentado
na Presidência do Senado, e, portanto, sugerindo aí
falta de decoro. Mas tenho certeza de que não será em
vão todo esse desgaste. E por outro lado, vivemos um
momento que exigiria reﬂexão e grandeza por parte
do Presidente da Casa.
Mas concedo um aparte ao Senador José Nery
e, depois, ao Senador Alvaro Dias, Senadora Marisa
Serrano e Senador Jefferson Praia.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Arthur Virgílio, os fatos, as circunstâncias nos obrigam
a tratar, durante quase dois meses, dessa crise que
parece interminável. Mas creio que está chegando o
momento para uma deﬁnição. Não podemos permitir o
prolongamento de uma crise que se arrasta a partir de
um conjunto de denúncias que vem de longo tempo,
que envolve várias gestões aqui à frente do Senado.
Temos consciência de que ela envolve, sobretudo, os
que tiveram responsabilidade direta na gestão, na administração da Casa, que envolve ex-diretores, mas,
com certeza, envolve também Senadores. Então, creio
que não é a nossa paciência aqui, mas é a paciência
do povo brasileiro que deve estar se esgotando, porque
todo dia tem fato novo, denúncia nova que aprofundam

essa crise. Às vezes, tenho impressão, Senador Arthur
Virgílio, que nós poderíamos coletivamente fazer um
pouco mais do que temos feito. Creio que poderíamos
coletivamente fazer a faxina que o Senado está exigindo. Eu propus aqui há duas semanas, depois que
não foi acolhida a idéia de uma comissão especial de
investigação para tratar de todos os fatos, composta
suprapartidariamente por todos os partidos. Essa proposta não foi aceita. Propus, então, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que muitos dos nossos colegas
aqui avaliam não ser o instrumento, pois tornaria as
relações internas tão difíceis que talvez não conseguisse chegar ao ﬁm. Mas continuo colocando como
proposição, sugerindo uma avaliação se, ﬁnalmente,
esse não será o instrumento que deveremos adotar,
um instrumento radical para ir à profundidade dos fatos.
É uma questão que deixo para avaliação de todos os
Senadores e Senadoras, todos os líderes, como uma
possibilidade. O requerimento tem até agora três assinaturas: Nery, Jefferson Praia e Jarbas Vasconcelos.
Mas não quero ser patrocinador de coisa nenhuma aqui.
Portanto, abro mão desse requerimento. Compreendo
que a crise é do Senado e somos nós que devemos
dar a devida resposta a todos os fatos, a todas as denúncias, Senador Arthur Virgílio. Se veriﬁcarmos que
há necessidade, Sr. Presidente, de tratarmos de todos
esses fatos com a profundidade necessária, que nós
possamos, então, retomar esse debate sobre a instalação da CPI e que outros Senadores de vários Partidos
possam tomar a iniciativa, porque aqui o que interessa
é encontrarmos a forma mais adequada para respondermos aos problemas que nós estamos enfrentando.
Portanto, considero fundamental, primeiro, a imediata
e necessária instalação do Conselho de Ética. Creio
que devemos, Sr. Presidente, ﬁrmar aqui, ao ﬁnal do
pronunciamento do Senador Arthur Virgílio, o compromisso de instalar o Conselho de Ética amanhã,
quarta-feira, e iniciarmos suas atividades, apreciando a
denúncia apresentada pelo Sr. Senador Arthur Virgílio
em relação ao Presidente Sarney e à representação
apresentada pelo PSOL para que sejam avaliadas e
tenham sua tramitação no âmbito do Conselho. Com
as novas denúncias, sobretudo do fato concreto de
que o Presidente Sarney tem, sim, responsabilidades
na gestão, no Conselho de Administração da Fundação José Sarney, no Estado do Maranhão – e o Presidente disse ali da Presidência, onde o senhor está,
Senador Romeu Tuma, que não tinha ingerência ou
participação nessa gestão daquela instituição –, com
novos fatos, eu creio que o Presidente faltou claramente com a verdade e isso é motivo para que façamos,
no PSOL, uma nova representação ou um adendo à
representação já encaminhada ao Conselho de Ética.
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Essa providência estamos estudando e até amanhã
teremos uma deﬁnição mais clara sobre o instrumento
mais adequado a utilizar neste momento. Uma outra
iniciativa que creio importante: deveríamos consagrar
no dia de amanhã uma discussão – que já foi feita aqui
com vários parlamentares, de vários partidos, e parece
que há um consenso nessa questão – e levarmos o
conjunto das denúncias, todas elas, dos contratos de
terceirização, de empréstimos consignados, de nomeação de parentes, ou seja, de nepotismo e dos novos
fatos relacionados com a denúncia de conta do Presidente Sarney em bancos no exterior, contas secretas,
ou mesmo as suas responsabilidades na condução da
Fundação José Sarney no Maranhão, indicaríamos
numa representação conjunta ao Ministério Público
Federal, à Procuradoria da República. E esta iniciativa
conta aqui com o apoio, ao que sei, de vários líderes,
de vários senadores e senadoras e que, portanto, seria
um encaminhamento que sugeriria também que pudéssemos adotar no dia de amanhã, além da instalação
do Conselho, poderíamos levar ao Ministério Público
Federal o conjunto das denúncias. E no mais, Senador
Arthur Virgílio, dizer que somos solidários com a sua
permanente e consequente decisão de levar até o ﬁm a
cobrança da apuração devida dos fatos, a responsabilização daqueles que se envolveram nessas falcatruas.
Mas há uma questão a que V. Exª vem se referindo há
muitos dias, e que nós também temos aﬁrmado – e há
pouco tivemos também os pronunciamentos dos Srs.
Senadores Pedro Simon e Cristovam Buarque, além
de outros: não há condições políticas de o Presidente
Sarney continuar dirigindo a Casa, mesmo que não
seja ele o responsável por toda a crise, que é de muitos
anos. Porém, os fatos são inquestionáveis. Quando o
Presidente se mantém aqui, a meu ver com o apoio do
Palácio do Planalto, eu creio que, com essa decisão,
o Presidente Lula leva a crise do Senado para dentro
do Palácio. Creio que chegou a hora de o Presidente
Sarney examinar o que temos dito, de avaliar o que
quer a Nação, o que diz o nosso povo brasileiro, e tomar a decisão de se afastar da Presidência e dar ao
Senado uma nova reorganização, uma nova gestão.
Como o senhor disse, não é obrigatório que seja do
seu Partido, não é obrigatório que seja dos Partidos
que estão questionando a presença do Presidente
Sarney à frente da Casa, mas tem que ser uma ação
do Senado para tirá-lo da crise, para reconquistar a
credibilidade desta Instituição, que está profundamente
abalada pelos escândalos que se sucedem indeﬁnidamente. Portanto, Senador Arthur Virgilio, creio que as
tarefas imediatas são: a instalação do Conselho de Ética
amanhã; a representação global de todos os fatos no
Ministério Público Federal, incluindo as apurações que
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já estão sendo realizadas; e, imediatamente, o Presidente Sarney dizer que, ao lhe faltarem as condições
para continuar dirigindo a Casa, renuncia ou se afasta
para que as investigações sejam conduzidas de forma
isenta, transparente e consequente, punindo, ao ﬁnal,
todos os envolvidos nas falcatruas que sobejamente
este Plenário conhece e a Nação está enjoada de ouvir falar e quer solução, quer resolução. Cumprimento
V. Exª pela coragem e pela determinação. Vamos, ao
ﬁm e ao cabo, traçar aqui um caminho para que essas
questões não ﬁquem insepultas, sem serem resolvidas.
Muitos acreditam, Senador Arthur Virgílio, que, com o
recesso de quinze dias, a crise será aplacada, mas eu
digo que, se não a resolvermos, se não a encararmos,
voltaremos em agosto com ela retroalimentada pela
participação direta da população, que, com certeza,
daqui a poucos dias, estará aqui, na frente do Congresso Nacional, para exigir que façamos o que nós
devemos, o que nós sabemos e o que nós deveremos
fazer. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Arthur, estão pedindo para abrir a Ordem
do Dia. Então, eu pediria que V. Exª...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Presidente. Faltam agora o Senador Alvaro, o Senador José Agripino e o Senador Jefferson Praia...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª está tendo o tempo que desejar...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não.
Eu apenas respondo ao Senador Nery, de maneira
bem rápida também, que eu entendo que é isso: temos
que eleger o Conselho de Ética hoje e obter sua instalação amanhã. Concordo com as demais providências.
Entendo que o Presidente Sarney perde as condições
de permanecer à testa da Casa – está mais do que
óbvio – e entendo que esse conjunto de providências
deve virar denúncia.
Eu acredito que qualquer movimento no Senado
daqui para frente deve ser amplo. Constrange-me um
pouco essa história de a gente reunir os éticos, com
10, 12, 15 pessoas, porque eu acredito que nós temos
muito mais do que 42, mais do que 60 pessoas éticas
nesta Casa. Eu quero é reunir 42, no mínimo, quero
reunir 60 pessoas para que nós tenhamos maioria, e
sem discriminação em relação a companheiros que
merecem o nosso apreço. É questão de maioria. Se a
maioria da Casa disser que quer ir na direção norte, é
a direção norte que prevalecerá; se ela disser que quer
ir na direção sul, prevalecerá a direção sul.
Mas eu tenho a registrar, Senador Nery, que V.
Exª foi um desses de quem eu não tenho a menor quei-
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xa, do ponto de vista de, desde o início, ter se portado
com muita bravura, com muita coragem.
Ouço o Senador Alvaro Dias e, em seguida, o
Senador José Agripino e o Senador Praia.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Arthur
Virgílio, primeiramente, quero dizer que, se V. Exª sente
que está em um grande momento no seu Estado, eu
posso dizer que não é só no seu Estado, porque uma
crise como essa revela lideranças ousadas, com a necessária coragem para o enfrentamento. E V. Exª exerce
esse papel de forma emblemática neste momento. Pode
V. Exª ter a convicção de que não é só o seu Estado
que reconhece, nesta hora, o seu posicionamento de
Líder ousado, Líder corajoso, que aceita o enfrentamento e procura contribuir para que a instituição seja
respeitada. Eu ouvi, durante um longo aparte, o Senador Pedro Simon, diversas vezes, aﬁrmar: Precisamos
fazer alguma coisa. E V. Exª está fazendo. Eu creio que
é possível fazer alguma coisa e V. Exª está fazendo na
medida em que propõe o Conselho de Ética, porque
agora só nos resta julgar. É inevitável o julgamento do
Presidente Sarney, o julgamento pela Casa, a começar pelo Conselho de Ética. Por isso, medidas práticas
começam pela instalação do Conselho de Ética. Nós
ouvimos do Senador Renan Calheiros, Líder do maior
Partido, que concorda com a instalação, já no dia de
amanhã, do Conselho de Ética. Que se faça hoje a
leitura dos nomes em Plenário, que se cumpra essa
etapa da tramitação, e que amanhã se instale o Conselho de Ética, para iniciar os procedimentos a ﬁm de
que o julgamento ocorra. No Conselho de Ética, o voto
é aberto, há uma pressão. Certamente, nós teremos
uma oportunidade de assistir, no Conselho de Ética, a
um grande debate sobre a representação apresentada
por um partido político às denúncias formuladas por V.
Exª. E o Plenário do Senado poderá ser convocado a
deliberar sobre esse julgamento. Além disso, Senador
Arthur Virgílio, acho que o que resta é realmente acionar o Ministério Público. V. Exª também tem feito isso.
É possível fazer uma representação, como se referiu
o Senador Nery há pouco. É possível fazer, sim, uma
representação, subscrita por partidos, por personalidades, englobando todas as denúncias até aqui anunciadas pela imprensa em relação ao Senado. Então,
são medidas que podem ser adotadas objetivamente,
de forma pragmática, porque alguém diz: “É, falamos
muito, mas agimos pouco.” Não, estamos, certamente,
com essa oportunidade de agir também, além de falar.
Falar é necessário, aﬁnal nós estamos aqui exatamente
para isso, para parlamentar. Obviamente, temos que
falar, e V. Exª faz isso muito bem. Mas a conseqüência
do discurso é a ação prática e objetiva, que nós também podemos empreender, e V. Exª dá um exemplo

de que é possível empreender. Não há alternativa a
não ser o julgamento. É evidente que, a partir desse
julgamento, o Senado se posicionará. Cada Senador
terá que fazer a sua opção. Ficar com o Senador que
neste momento está corporiﬁcando a crise... Ele não é
o responsável por ela de forma absoluta, mas ele corporiﬁca, há uma convergência para ele, e nós temos
que fazer uma opção entre a instituição e o Senador.
Esse julgamento é inevitável. Parabéns a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Alvaro. Eu serei bastante telegráﬁco no
agradecimento sentido e ao elogio fraterno que V. Exª
faz à nossa resistência, que tem sido a sua. Entendo
que as medidas todas que já tinham sido elencadas
são as que teremos que tomar de fato para restabelecer a dignidade da Casa.
Muito obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Arthur Virgílio, eu queria ser bem rápido, bem pragmático,
bem conclusivo na proposta que quero fazer à Casa
e a V. Exª. Está aí o Senador Romeu Tuma presidindo
os trabalhos com uma pilha de projetos sobre a mesa
para serem votados. São projetos importantes, mas
nenhum mais importante do que o resgate da imagem da Casa. Muitas propostas são feitas em torno
da solução dos problemas, das denúncias. Eu, como
engenheiro que sou, pragmático que fui a vida inteira,
entendo que nós temos, para iniciar o processo de resgate da Casa, Senador Arthur Virgílio, que instalar o
Conselho de Ética, porque há um mundo de propostas
que estão feitas e que não chegaram a lugar nenhum
porque são endereçadas ao Conselho de Ética, que
não existe, que não está eleito, que não elegeu o Presidente, que, ﬁsicamente, não é encontrável em canto
nenhum... Então, a proposta que quero fazer a V. Exª,
como Líder do PSDB, é que nós desconsideremos
aquela pilha de processos. Não se vota nada. Votamos
os membros do Conselho de Ética, que terão, eleitos,
toda a condição de, no momento seguinte, irem para
uma sala, se reunirem e elegerem o Presidente. Nós já
temos até uma identidade de ponto de vista em relação
à eleição do Presidente. Não há nenhuma diﬁculdade.
Eleito o Presidente do Conselho de Ética, aí sim, nós
nos debruçaríamos sobre essa pilha de projetos e
votaríamos todos eles, todos os projetos de interesse
do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de toda parte, os
empréstimos, tudo, as autoridades todas, até porque o
recesso vai vir, vai vir se a LDO for votada e escoimados os vícios que, na nossa opinião, estão inseridos
no texto que está em apreciação. Há uma outra coisa
que eu queria propor a V. Exª: nós votarmos a pauta
após a eleição dos membros do Conselho de Ética,
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que, em seguida, se reuniriam e elegeriam o Presidente, para que as queixas, as demandas ao Conselho
de Ética tivessem endereço certo. Ou um Presidente,
que recebe e que faz o sorteio do Relator, para que o
Relator receba o processo e dê um parecer sobre o
acolhimento ou não. Fora isso, vamos ﬁcar falando, falando e falando, sem pragmatismo e sem consequência
prática. É a proposta que faço a V. Exª: não votarmos
nada até instalarmos o Conselho de Ética. Segundo,
está prevista a instalação da CPI da Petrobras, prevista por compromisso da base do Governo, para às três
da tarde de hoje. Nós vamos para lá, vamos instalar,
eu já sei que eles vão querer eleger o Presidente e o
Relator; nós somos minoria, nós vamos nos ater aos
fatos, nós vamos fazer a investigação com substância,
com responsabilidade. Mas queremos ver a CPI da
Petrobras instalada hoje, com eleição do Presidente e
indicação do Relator hoje, para que, se possível, nós
possamos fazer hoje um pré-estabelecimento de plano de trabalho, com, se possível, a aprovação até de
alguns requerimentos que já estariam prontos, para
que o nosso gabinete de trabalho, nosso, de tucanos
e democratas, possa começar a fazer o trabalho pragmático e responsável a que ele se propõe. Quero, portanto, fazer essas propostas a V. Exª e, desde já, dizer
que concordo inteiramente com a posição do Senador
José Nery, que é a posição do Senador Alvaro Dias,
que é a posição de V. Exª, de nós concluirmos até
amanhã a redação de um recurso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União, para que todas
as denúncias que estão em apreciação por um grupo
de funcionários do Senado possam também ser analisadas, de forma isenta, transparente, inquestionável,
pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da
União, para que possamos conseguir, Senador Arthur
Virgílio, aquilo que eu que mais quero: a diferenciação
nesta Casa sobre quem é o joio e quem é trigo. Quem
é joio e quem é trigo. Porque não dá para continuar
com a Casa toda sob suspeição. Não dá. Eu me sinto
profundamente incomodado. Aí: não, estabelece um
processo de investigação por sindicância, mas a sindicância não é acreditada porque o Presidente está no
exercício do cargo e vai exercer tutela. Então, vamos
fazer o seguinte: todas as denúncias vamos remeter
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União
amanhã, por representação, para que o que redundar
será verdade para o País tomar conhecimento de quem
é que presta e quem é que não presta de servidor e
de Senador desta Casa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Sr. Senador José Agripino, eu concordo com V.
Exª em tudo. Eu só registro e sei que é uma decisão
tomada, já nos foi comunicada de maneira muito frontal
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e fraterna pela Maioria, que eles iriam eleger os dois
membros diretivos da CPI da Petrobras.
Agora, obviamente que isso signiﬁca o desrespeito ao maior bloco, que é o nosso. O maior bloco é o
nosso, o do seu Partido e o meu, com 27 Senadores.
É superior em número ao Bloco PMDB, PP e ao Bloco
PT e seus aliados. Já aconteceu isso outra vez. E o
resultado não foi ruim do ponto de vista da apuração.
E eu entendo que o fato é que vai prevalecer. Havendo
fato, nós faremos assim. De qualquer maneira, concordo
com V. Exª. Se entendi bem, votaríamos, em primeiro
lugar, se entendi bem a proposta de V. Exª, é votar,
em primeiro lugar, Senador José Agripino, é votar os
nomes dos Conselheiros de Ética. E, havendo o compromisso de eles se reunirem amanhã, eu indago se
V. Exª concorda com a votação ou se só concordaria
após a instalação do Conselho de Ética.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Arthur Virgílio, acho que nós deveríamos votar essa pauta
toda depois da eleição do Conselho de Ética, depois
da eleição do Presidente do Conselho de Ética. O Conselho de Ética pode se reunir imediatamente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concordo com V. Exª.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Votaríamos
até simbolicamente essa pauta toda, mas já estaríamos com tudo decidido, com todo o Conselho de Ética instalado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então,
ponho-me de acordo com V. Exª. Ficarei aqui para esperar o momento, enﬁm. Gostaria de ouvir os Líderes.
E digo mais: nós temos que nos colocar exatamente
no nosso lugar, assim como achamos injusto não nos
darem uma das posições diretivas de uma CPI como
a da Petrobras, se sempre tivemos direito, pela proporcionalidade e pelo fato de sermos o maior bloco, de
dirigirmos ou de relatarmos as CPIs, devo dizer que a
recíproca não é verdadeira. Eu recebi sondagens em
relação ao Conselho de Ética, e o martelo será batido
daqui a pouco na reunião à qual não comparecerei.
Estarei sendo representado lá pelos Senadores Sérgio
Guerra e Alvaro Dias, mas recebo com o maior agrado,
e minha Bancada percebo que também o faz, o nome
do Senador Antonio Carlos Valadares para presidir o
Conselho de Ética. Acho um nome bom. Ele sondou, foi
a única pessoa que me sondou. Eu queria que funcionasse o Conselho de Ética, que funcionasse. Mas, se
houver concordância dos Líderes quanto a isso, então,
nós temos que ﬁcar aqui para pedir veriﬁcação de quórum, enﬁm. Eu sacriﬁcaria o almoço, e ﬁcaríamos eu,
V. Exª e Senadora Lúcia Vânia, e votaríamos amanhã
tudo, não tenho nenhuma dúvida; ou agora, ou depois
da instalação da Petrobras, votaríamos tudo.
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Primeiro, Senador Valadares, tenho muita simpatia pelo nome de V. Exª. Acabei de dizer que recomendei à Bancada que estudasse, com o maior carinho,
não poderei comparecer à reunião da Bancada, mas
pedi ao Senador Alvaro Dias que levasse à Bancada
a simpatia com que vemos o nome de V. Exª. E que
V. Exª cumprirá, certamente, o Regimento se for esse
o desígno da maioria de fazer de V. Exª o Presidente
do Conselho.
E queremos a instalação, eu estava até entendendo que se aprovaria hoje e se instalaria amanhã.
O Senador José Agripino disse que teria que instalar
hoje. Eu concordo plenamente com tudo, e não temos
nada no mérito, temos tudo a favor de votar toda aquela pilha que ali está. Enquanto isso, eu concedo um
aparte ao Senador Jefferson Praia, e, em seguida, à
Senadora Lúcia Vânia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Arthur, serei breve, não serei repetitivo. Primeiro, entendo que o momento em que todos falaram aqui com
relação à permanência do Senador Sarney na Presidência, infelizmente, não dá para ele continuar, em face
do que todos nós já percebemos... Agora, eu faço um
questionamento a V. Exª: V. Exª acredita que, tenhamos
um novo Presidente, a crise muda de rumo, caminha
em direção de uma solução; ou continuaremos dentro
do contexto, já que essa crise é muito grave, dentro
de um contexto de continuidade? A terceira questão
que, neste momento, percebo com muita clareza é a
questão relacionada à CPI para avaliarmos todos esses problemas relacionados ao Senado. Eu assinei,
junto com o Senador José Nery, e confesso que, num
primeiro momento, muito mais por um ato de solidariedade ao Nery do que, neste momento, quando percebo
a importância da CPI. Por quê? Se instalarmos uma
CPI para veriﬁcarmos tudo o que está acontecendo e
aconteceu de errado no Senado, teremos a CPI fazendo
seu trabalho, a Presidência conduzindo os trabalhos
de votação e os debates na Casa, e a CPI sendo responsabilizada por viabilizar todo o levantamento, estabelecer, portanto, os direcionamentos e encaminhar
os resultados. Portanto, eu gostaria que V. Exª, como
Líder do PSDB, avaliasse essa questão relacionada
à CPI, porque, na minha avaliação, talvez possamos
mudar a Presidência. Mas não sei se o clima não continuaria sendo o mesmo e se, muito embora com uma
Presidência diferente e uma pessoa não envolvida em
casos como o que estamos percebendo em relação
ao Presidente Sarney, poderíamos ter um cenário diferente. Esta crise, pelo que me parece, não veio para
passar rapidamente. Isto não é uma chuva de verão,
não. Esta é uma chuva longa, que já está causando
inundações e vai causar mais problemas. Em relação

às inundações, os problemas aparecem. Temos que
atuar urgentemente com o objetivo de resolvê-los.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Depois, ainda há as vazantes.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Ainda há
as vazantes e as doenças. E, aí, talvez a CPI seja o
caminho mais claro, pelo menos neste momento, que
percebo como um encaminhamento de proposta. Obrigado, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Jefferson Praia. Responderei também
a V. Exª de maneira muito breve, dizendo que eu não
considero a idéia da CPI uma idéia tresloucada não.
Apenas disse ao Senador Nery que nós assinaríamos os treze, se fosse essa a vontade do PSDB. Eu
não assinaria individualmente, porque não seria nem
correto sendo Líder de uma bancada tão numerosa e
tão expressiva como a do PSDB. Mas não considero
que seja uma coisa tresloucada. Apenas é um remédio último.
Eu entendo que a troca de um presidente não
resolve uma crise estrutural. Agora, obviamente que
para tocar adiante a tentativa de tirar o Senado do lodo
em que ele se meteu é preciso alguém com legitimidade. E essa, no momento, me parece que falta ao Presidente da Casa. Mas entendo que temos problemas
gravíssimos pela frente.
Entendo, por outro lado, se se tenta fazer corretamente a sociologia deste momento, que a crise aguda
vai propiciar a solução verdadeira. E nem sei se não
será essa a que V. Exª se refere. Mas agradeço muito a
V. Exª e ﬁco muito feliz até por V. Exª, representante do
Amazonas como é, ter usado uma linguagem tão amazônica, de um povo, como o nosso, que está traumatizado ainda pelas cheias inigualáveis que aconteceram
neste ano. E V. Exª usou uma expressão muito bonita:
o Senado foi invadido por certas águas e temos de
resgatar o Senado de tudo isso. Obrigado a V. Exª.
Última aparteante, Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Arthur
Virgílio, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua persistência, pela sua determinação, principalmente dando
transparência até mesmo às acusações que pesam sobre V. Exª. Acredito que a forma como V. Exª enfrentou
esse problema é um exemplo para todos nós e é tudo
aquilo que esperamos de um Líder. Colocou toda a sua
vida à disposição do Parlamento e, naturalmente, não
acharam nada. E não acharam nada porque V. Exª é
um homem correto, é um homem que, sem dúvida alguma, tem mostrado, ao longo desses oito anos, uma
liderança inconteste e acredito mesmo que, se esse
exemplo mostrado por V. Exª, estando aí nessa tribuna dia e noite, contestando e mostrando aquilo que é
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certo e aquilo que é errado, deveria ter sido o comportamento do atual Presidente do Senado. Acredito
que, se ele tivesse tido a coragem, a transparência de
esclarecer os fatos e comandá-los como se exige de
um líder, não teríamos chegado a esse ponto. Portanto,
acredito que V. Exª, com sua determinação, vai poder
ajudar a redeﬁnir um novo papel para o Senado e redeﬁnir o papel do Parlamentar, porque o Parlamentar
é isso o que V. Exª faz: assume a responsabilidade,
enfrenta as situações e mostra à sociedade que estamos aqui para dar transparência a tudo que fazemos.
Podemos cometer alguns deslizes, mas esses deslizes
precisam ser mostrados e justiﬁcados. Portanto, V. Exª,
sem dúvida alguma, vai favorecer hoje a instalação do
Conselho de Ética. Acho que o Conselho de Ética hoje
tem um novo Regimento, um Regimento muito mais
moderno, um Regimento muito mais atuante, que vai
dar instrumentos para que possamos realmente deixar desaguar todo esse volume de denúncias que, de
certa forma, vem para o plenário e que muitas delas
não têm solução. Portanto, o Conselho tem condição
de dar essa colaboração. Parabenizo V. Exª e quero
trazer minha solidariedade e, principalmente, dizer
do meu desejo de me espelhar na atitude de V. Exª.
Acredito que essa coragem e essa clareza com que
V. Exª coloca os fatos é uma coisa muito bonita e muito própria deste momento que vivemos. É isso que a
sociedade quer de um Parlamentar. É clareza naquilo
que faz, dando transparência e tendo coragem de enfrentar a situação. Muito obrigada.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senadora Lúcia Vânia, V. Exª é um exemplo de companheira,
de amiga, de lealdade partidária. Engraçado que, de
todo esse... e não tenho nenhuma dúvida, por exemplo,
a respeito de V. Exª e de nenhum companheiro meu,
nenhum colega meu, seja de que latitude ideológica
ou partidária pertença.
Mas o fato, volto a repetir, desse episódio todo
e dessa tentativa canhestra de tentar silenciar minha
voz, isso me insultou, não pelo que disseram, mas por
acharem que poderiam silenciar minha voz. Resultou o
seguinte: temos um Senador acusado de conta ilegal,
o Senador Sarney; temos 79, que acredito que não
tenham conta ilegal, todos; e um, todo mundo no Brasil sabe que não tem conta ilegal, que sou eu. Um, as
pessoas sabem que não tem. Então, vamos desmontando essas coisas com muita tranquilidade.
Eu dizia ainda há pouco – tentei usar pela metade,
mas entendo que a vida pública, da verdadeira pessoa pública, é um boxe. Quem tem medo de desgaste
é bom sair. Não quero um Congresso de Pachecos.
Não aceito um Senado de Pachecos, aquele Pacheco do Eça de Queiroz, que passou por sábio durante
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muito tempo e acabou ministro de determinado gabinete do reino.
Tudo porque ele não falava nunca nada; tudo porque não se expunha nunca. O único dia em que ele
teve de se expor, compreendeu-se, em Portugal, que
ele era uma farsa, que ele era uma fraude. O Pacheco,
do Eça de Queiroz.
Então, não consigo imaginar. E hoje começaram
a falar as pessoas, dizem: falam, falam, falam e não
resolvem nada. Temos de ter 42. Com 42, a gente faz
tudo aqui. Com 42, a gente faz tudo o que quiser. Agora, eu ainda sinto a dor de certo silêncio. Ainda sinto
a dor de certo silêncio. Ainda sinto que é preciso nós
olharmos a instituição acima de quaisquer questões
partidárias. Acabei de dizer o conforto que eu teria
se, numa eventual sucessão, tivéssemos um Senador
como Flávio Arns. Não vai aceitar. O Cristovam não vai
aceitar; nenhum dos nossos vai aceitar. Então, por que
não Flávio Arns, que é do partido do Presidente, enﬁm, para termos uma direção com credibilidade, para
começarmos de novo este Senado?
V. Exª é uma das ﬁguras que todas as vezes em
que se precisou do calor humano, da seriedade, da
solidariedade não faltou nunca a ninguém. Em todos
os nossos embates partidários, tem sido isso. Portanto, entendo que outras notícias não apareçam, mas as
que já apareceram são suﬁcientes para termos tomado
a atitude que tomamos no dia de hoje.
Agradeço a todos, aos mais de dez aparteantes. Entendo que nós devemos prosseguir, porque o
Senado precisa sobreviver. Nenhum Senador necessariamente precisa sobreviver. O Senado, como instituição, precisa sobreviver. Já disse isso uma vez ao
Presidente Sarney e digo isso relativamente a qualquer
um de nós. Nenhum de nós precisa individualmente
sobreviver. Quem tem de sobreviver é a instituição, e
esta está em jogo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210, do Regimento Interno.)
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA DO SENADO FEDERAL
ARTHUR VIRGÍLIO NETO, brasileiro, casado,
Senador da República, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento do art.
17, da Resolução nº 20, de 2003, alterada pelas Resoluções n.ºs 42, de 2006, 1, de 2008 e 25 de 2008,
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que dispõe sobre Código de Ética e Decoro Parlamentar, apresentar
DENÚNCIA
contra o Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal, Senador JOSÉ SARNEY, em razão
do descumprimento do incisos III, do art. 5º, da Resolução nº 20, de 2003.
I – Dos Fatos
Nos últimos dias, o Jornal O Estado de S.Paulo,
publicou um conjunto de matérias sobre graves denúncias envolvendo a Fundação José Sarney no desvio de recursos públicos proveniente de patrocínio da
PETROBRAS. Conforme as matérias o processo de
liberação dos recursos ocorreu em 2005, após ato solene com a participação do Senador José Sarney e do
presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A Petrobras repassou o dinheiro à Fundação Sarney pela Lei
Rouanet, que garante incentivos ﬁscais às empresas
que aceitam investir em projetos culturais. Registre-se
que apenas 20% dos projetos aprovados conseguem
captar recursos. O projeto do Senador José Sarney
mereceu aprovação do Ministério da Cultura em 2005
e, no momento, processa-se a fase de prestação de
contas na pasta. Antes da aprovação, o próprio Senador José Sarney, como se noticiou, chegou a enviar
bilhete ao então secretário executivo e hoje ministro
da pasta, Juca Ferreira, pedindo empenho no sentido
de ultimar a tramitação. Em 14 de dezembro, o Ministério comunicou que o projeto estava aprovado e, no
dia seguinte, a Petrobras anunciou a liberação do dinheiro. A empresa informou, na oportunidade, que a
Fundação fora incluída no programa de patrocínio como
“convidada”, pelo que não foi necessário submeter-se
a processo de seleção. O objetivo do patrocínio, que
a Fundação recebeu, destinava-se a digitalizar documentos do Museu. Tecnicamente, essa destinação
objetivava o “Processamento técnico e automação do
acervo bibliográﬁco”, como indica um relatório de contas. Pela proposta original, que previa o cumprimento
das metas até abril de 2007, computadores seriam
instalados nos corredores do museu, sediado num
convento centenário no centro histórico de São Luís,
para que os visitantes pudessem consultar, online, documentos, como os despachos assinados pelo então
Presidente da República, José Sarney. Há denúncias
de que, até julho deste ano, essa condição não havia
sido cumprida, sem portanto colocar qualquer computador à disposição dos visitantes. Segundo as matérias,
empresas prestadoras de serviço teriam endereço ﬁctício. As mesmas denúncias davam conta de que tais
empresas teriam sido contempladas, irregularmente,
com recursos da ordem de R$ 500 mil de um total de

R$ 1,3 milhão, destinada a Fundação José Sarney. As
matérias mostram, inclusive, que diversas dessas empresas seriam administradas por pessoas que teriam
ligações com o Senador José Sarney.
Em resposta a tais acusações, o Presidente José
Sarney, por meio de nota assinada por sua assessoria, assegurou inicialmente: “O senador José Sarney é
presidente de honra da Fundação que leva seu nome,
tendo sido seu fundador. Não participa de sua administração, nem tem responsabilidade sobre ela”. Mais
tarde, da cadeira de Presidente do Senado, e durante
a Ordem do Dia, o Senador José Sarney proclamou,
em Plenário: “Eu não tenho nenhuma responsabilidade
administrativa naquela Fundação”.
Entretanto, na avaliação daqueles que acompanharam tais manifestações, o Senador José Sarney
não teria sido verdadeiro ao se expressar em Plenário
do Senado Federal.
Dos estatutos da Fundação, como foi noticiado,
ﬁgura como seu presidente vitalício o Senador José
Sarney. Os termos do mesmo documento estipulam que,
em caso de morte, a presidência da instituição passaria
a ser conduzida por sua esposa. E, sucessivamente,
a cada um dos três ﬁlhos. Na falta destes, assumiria
um dos netos, em linha sequencial. Tais disposições,
como nota o noticiário, faria a instituição assemelharse a uma empresa familiar, portanto, dentro do mesmo
raciocínio, submetida à responsabilidade gerencial de
integrantes da família do Senador José Sarney. As notícias publicadas ampliavam tal conotação ao observar
que o Senador não seria Presidente da instituição, mas
seu Presidente vitalício, detentor, ademais, de poderes
de administração. Em sete páginas dos estatutos, o
nome do Senador José Sarney é citado por 12 vezes.
E, ademais, ao Senador competiria a tarefa de “assumir responsabilidades ﬁnanceiras”, a ele outorgado
igualmente “poder de veto” sobre qualquer decisão
do Conselho Curador da entidade, também presidido
pelo Senador José Sarney. Ao Conselho Curador cabe
nomear os três membros do Conselho Fiscal. Por ﬁm,
compete ao Senador a função de “orientar” as atividades da Fundação e de representá-la em juízo.
A imprensa lembra, ainda lei aprovada pela Assembléia Legislativa do Maranhão em 2005, para devolver ao Estado o prédio, construído no século XVII
e doado ao Senador para servir de sede da Fundação
– o Convento das Mercês. Inconformado, diz ainda o
noticiário, o Senador buscou derrubar a lei. O Senador
José Sarney, para tal, teria solicitado à direção do Senado, à época presidida pelo Senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), que fosse interposta Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal
(STF). Ressaltou-se, a propósito, ter sido essa a única
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vez, em 21 anos de vigência da atual Constituição, que
o Senado recorreu ao STF contra uma lei estadual,
conseguindo êxito e, consequentemente, o retorno do
imóvel à propriedade da Fundação José Sarney.
Também, em relação ao Senador José Sarney,
a imprensa concluiu que Sua Excelência, uma vez
mais, teria faltado com a verdade para com o Senado Federal, no que tange à sua atuação no âmbito da
Fundação. Tal circunstância conﬁguraria quebra de
decoro parlamentar, nos termos do inciso II, do art.
55, da Constituição Federal, combinado com o inciso
III, do art. 5º, da Resolução nº 20, de 2003, do Senado Federal. É importante ressaltar que há extensa
jurisprudência nesta Casa sobre o tema, tendo como
exemplo a cassação do Senador Luiz Estevão, pelo
mesmo motivo, de ter faltado com a verdade em suas
declarações em Plenário.
II – Do Direito
Compete a qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica, denúncias relativas ao descumprimento,
por Senador, de preceitos contidos no Regimento Interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar do
Senado Federal, nos termos do art. 17, da Resolução
nº 20, de 2003.
III – Dos Pedidos
Em face do exposto, o denunciante requer a Vossa Excelência, que:
Seja a presente denúncia admitida e escolhido Relator para que se realize, sumariamente, a procedência
das informações e seja ouvido o denunciado, no prazo
de cinco dias úteis, contados de sua intimação.
Seja instaurado processo disciplinar perante o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos
do § 6º, do art. 17, da Resolução nº 20, de 1993.
Sejam aplicadas as penalidades devidas.
Brasília, 14 de julho de 2009. – Senador Arthur
Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, V. Exª há de compreender, e agradeço a
todos os Senadores, porque não registrei tempo para
V. Exª pela importância do assunto que traz...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Poderia garantir a V. Exª que eu também não tenho
conta no exterior. E dei essa informação por escrito
quando a acusação veio de Daniel Dantas. Pedi providências e os bancos mandaram.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
não tenho dúvida disso.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Então, estou solidário a V. Exª e agradeço a todos
os que compreenderam a necessidade da ocupação.
Calar a sua voz jamais.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Expedito, concedo a palavra a V. Exª para
uma comunicação urgente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria só de indagar à Mesa, parece-me que há um
acordo, um entendimento aqui...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu estou fazendo um apelo para que compareçam
todos os Senadores, porque a votação do Conselho
de Ética é pelo painel, é nominal e nós só poderemos
votá-la com quorum suﬁciente. Está tocando a campainha externa e peço aos Líderes que convoquem os
seus liderados para comparecerem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO)
– Então, eu gostaria de aproveitar e convidar, como
Vice-Líder, a todos os representantes do Partido da
República para que venham votar. E peço a V. Exª que
mantenha a minha inscrição para que, logo que possível, eu possa, então, fazer o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Se V. Exª quiser usar da palavra agora, para uma
comunicação urgente...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Vou esperar os Líderes fazerem as convocações. Em
seguida, vou usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Perfeito.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.) – Sr.
Presidente, sem interromper o Senador José Agripino,
acho importante, fundamental que nós comecemos o
processo de votação. Há uma tradição nesta Casa,
sobretudo neste horário, exatamente neste horário:
os Senadores que estão em outras dependências da
Casa, tão logo nós iniciemos o processo de votação,
vêm ao plenário. É uma consequência do processo de
votação. Se nós ﬁcarmos aguardando, nós vamos ter
muita diﬁculdade para iniciar esse processo.
Nós estamos encerrando os trabalhos, algumas
matérias importantes precisam ser votadas. Há a questão do Conselho de Ética, que foi colocada por alguns
Líderes, cuja instalação também é prioritária, a exemplo
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras.
Acho muito importante que nós façamos isso.
Aliás, é um apelo que faço a V. Exª, no momento
em que peço aos Senadores do PMDB, aos Senadores da nossa Bancada que estão em outras depen-
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dências da Casa que, por favor, venham ao plenário,
pois, pelo que ouvi de V. Exª, nós vamos começar o
processo de votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pediria à CPI da Pedoﬁlia que aguardasse essa votação, a pedido do Senador Arthur Virgílio, que é o
requerente da sessão de hoje. Então, que a reunião
da CPI da Pedoﬁlia não iniciasse antes da votação do
Conselho de Ética.
Senador...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem
também, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN.) – Sr. Presidente, só para concordar que o processo de votação
possa iniciar-se. Na medida em que V. Exª anuncie a
votação do primeiro candidato ao Conselho de Ética,
quero convocar os nossos Companheiros que estão
fora do plenário para virem, porque me parece que a
votação é nominal, a ﬁm de que possamos votar.
Acho que não haverá discrepância alguma em
relação aos indicados pelos Partidos, para que possamos eleger todos os membros do Conselho de Ética
e possamos fazer a instalação do Conselho de Ética
com a eleição do Sr. Presidente.
E eu pediria aos companheiros democratas que
viessem ao plenário para votar as indicações ao Conselho de Ética.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Osmar Dias...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR.) – Sr. Presidente, também faço o mesmo apelo, porque, se sairmos
para o recesso sem a votação do Conselho de Ética,
isso será imperdoável.
Há denúncias sendo encaminhadas ao Conselho
de Ética contra Senadores. O Conselho de Ética precisa
começar a se reunir para apreciar essas denúncias. O
Senado passa por um momento difícil, complicado, e
não é possível que não tenhamos número suﬁciente
para votarmos e elegermos o Conselho de Ética.
O PDT já fez a indicação. O Senador João Durval é o nosso indicado para fazer parte do Conselho de Ética. Somos cinco Senadores, somos quatro
aqui no plenário, está chegando a Senadora Patrícia
para dar 100% de presença e votarmos o Conselho
de Ética, Presidente, que precisa se reunir e analisar
aquelas representações que já foram encaminhadas
ao Conselho.
Presidente, eu faço um apelo aqui: que V. Exª peça
para que a Assessoria da Mesa se comunique com os
gabinetes, para que nós possamos votar o Conselho
de Ética nesta tarde, e o Conselho de Ética comece
os seus trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Arthur Virgílio, V. Exª quer também fazer
um apelo?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) – Quero convocar a bancada do PSDB, Sr. Presidente... Sou
requerente, eu convoquei, eu obtive a aprovação de
um requerimento meu, convocando o ex-prefeito de
Coari, o Sr. Adail Pinheiro, para a CPI da Pedoﬁlia, e
é meu dever estar lá para inquiri-lo. Portanto, imagino
que seria hora de também chamarmos as pessoas
que porventura estejam reunidas na CPI para que venham aqui votar o Conselho de Ética, para voltarmos,
então, aos trabalhos da CPI. Faço questão de estar
presente a eles.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Mesa já fez o apelo ao Presidente da CPI, que
esteja aqui para votar.
Senador Mercadante, também quer fazer um
apelo?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.)
– Presidente, queria propor que fosse aberto o painel,
para nós votarmos o Conselho de Ética, a chapa que
foi apresentada pelas Lideranças partidárias da Casa,
imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu vou ler o nome ...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– E queria propor - existe acordo de todos os Líderes a aprovação, em plenário, do projeto da adoção, que é
um projeto terminativo de grande interesse. São 14 mil
pais adotivos que esperam a aprovação desse projeto,
e proponho a votação dele após a votação do Conselho de Ética, como item extrapauta.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Foi proposto pelo Senador José Agripino que se vote e
se instale o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
para depois votarmos toda a pauta do dia.
Então, eu vou ler, porque me parece que é uma
chapa fechada. Se alguém tiver críticas a algum dos
indicados, que já sugira, porque, senão, a votação
será coletiva, de todos os membros indicados pelos
Partidos. Então, eu pediria licença para lê-la, e já pedi
para abrir o painel.
A Presidência informa ao Plenário que hoje, agora, serão eleitos os membros do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.
São os seguintes os candidatos indicados pelos
respectivos Partidos:
– Bloco Parlamentar da Minoria:
– pelo Democratas: Demóstenes Torres, Heráclito
Fortes e Eliseu Resende, como titulares; Antonio
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Carlos Júnior, Rosalba Ciarlini e Maria do Carmo
Alves, como suplentes;
– pelo PSDB: Marisa Serrano e Sérgio Guerra,
como titulares; e Arthur Virgílio, como suplente;
– Maioria (PMDB/PP): Wellington Salgado; Almeida
Lima; Gilvam Borges e Paulo Duque, como titulares; Valdir Raupp, Romero Jucá, Mão Santa e
Lobão Filho, como suplentes;
– Bloco de Apoio ao Governo (PT/PR/PSB/PCdoB/
PRB): Antonio Carlos Valadares, João Pedro, João
Ribeiro e Inácio Arruda, como titulares; Delcídio
Amaral, Ideli Salvatti, Eduardo Suplicy e Augusto
Botelho, como suplentes;
– PTB: Gim Argello, como titular, e João Vicente Claudino, como suplente;
– PDT: João Durval, como titular, e Jefferson Praia,
como suplente.
A Presidência solicita às Srªs e aos Srs. Senadores que não enviaram ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar as declarações previstas nos incisos II e
III do art. 6º da Resolução nº 20, de 1993, que o façam
com a maior brevidade possível.
A eleição, nos termos do inciso II do art. 291 do
Regimento Interno, é secreta e far-se-á pelo processo eletrônico.
Em votação as indicações.
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. Em seguida, darei o resultado.
Já está aberto o painel.
Os Srs. Senadores poderão exercer o direito de
votação e apelo para aqueles...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – É
sim ou não?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– É “Sim” pela aprovação dos indicados e “Não” por
não concordarem com a chapa.
Apelo aos Srs. Senadores que se encontram em
outras dependências da Casa que compareçam para,
pelo menos, completarmos o quórum necessário. É
maioria simples.
Peço a V. Exªs que exerçam o direito de votação.
Senador expedito Júnior, se V. Exª quiser falar
enquanto se procede à votação, V. Exª poderá usar
da palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem. Para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem, Senador Marcelo Crivella. Em seguida,
Senador Expedito Júnior.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, como líder do PRB, eu quero dizer a V.
Exª que estamos presentes, eu e o Senador Roberto
Cavalcanti, para cumprir com lucidez e serenidade, os
imperativos que a vida pública nos apresenta.
Sr. Presidente, neste momento da votação para
o Conselho de Ética, nós queremos declarar nossa
presença, nosso voto, e dizer que conﬁamos nos companheiros para que, acima de todos os ódios e paixões, possam decidir, sempre trilhando os princípios
republicanos do valor do direito de defesa, do debate
das opiniões, das idéias, e que possam estar acima de
todas as pressões, que são justas, que são legítimas,
mas que não devem inﬂuir no voto de um Senador. Por
isso, esta Casa exige tantos milhões de votos em cada
uma dessas cadeiras.
Eu tenho acompanhado o noticiário; eu tenho
acompanhado, Sr. Presidente, com tristeza, tudo isso
que está ocorrendo, envolvendo membros desta Casa,
e acho que o Conselho de Ética presta um papel relevante, extraordinário, importantíssimo, para que se
investigue tudo, mas sem a pressa de decidir ou de
impor soluções ou guilhotinas que amanhã poderão
nos trazer perdas irreparáveis.
Sr. Presidente, eu aqui, com toda a civilidade e
com todo o espírito da suprema vocação democrática,
faço votos que o nosso Conselho de Ética esteja à altura do momento e das tradições desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já estava
inscrito para falar, enquanto não atingimos o quorum
para a votação da escolha do Conselho de Ética desta
Casa. Eu agradeço a benevolência de V. Exª de permitir
que eu faça uso da palavra.
Eu venho à tribuna, Sr. Presidente, por conta de
dois assuntos referentes ao meu Estado. De um deles
V. Exª tem conhecimento na palma da mão: é a questão da transposição dos servidores públicos do meu
Estado – e, há pouco, aqui foi feito um pronunciamento
a esse respeito. Durante a semana toda nós estamos
assistindo, lá no Estado de Rondônia, o anúncio de que
o Presidente Michel Temer deve pautar essa matéria,
para votá-la no próximo mês de agosto.
Sr. Presidente, há quatro anos que nós estamos
esperando essa votação na Câmara dos Deputados.
Há quatro anos que nós estamos esperando a boa
vontade dos Deputados Federais para a votação da
PEC da transposição dos servidores públicos do meu
Estado. Eu disse agora há pouco, quando o Senador
Valdir Raupp estava fazendo uso da palavra sobre a
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questão da transposição, que estaria sendo pautada
para o mês de agosto, que se isso não acontecer, no
início de setembro nós vamos ter aqui a maior manifestação do Estado de Rondônia, com os servidores
públicos presentes na Câmara dos Deputados, exigindo que seja dado o mesmo tratamento, o tratamento
isonômico, que foi dado aos ex-Territórios de Roraima
e do Amapá.
É uma brincadeira o que fazem com os servidores
públicos do meu Estado, Sr. Presidente! É um tratamento desleal, injusto, independentemente de quem está
presidindo a Câmara, independentemente de quem
são os Parlamentares, também aqui no Senado.
Esse não é um compromisso do Governo. Esse
é um compromisso da Casa. É uma PEC, é uma reforma à Constituição. Nós não temos que estar preocupados se o Governo é favorável ou se o Governo
é contra. É o tratamento isonômico que nós estamos
exigindo e pedindo ao Governo Federal. Eu disse lá
no meu Estado e vou repetir aqui na tribuna: a partir
de primeiro de agosto eu começo a fazer as cobranças ao Presidente Michel Temer, pelo compromisso
de votar a transposição dos servidores públicos do
Estado de Rondônia.
No dia primeiro, eu já estarei aqui na tribuna
– aliás, no dia 3, quando estaremos voltando do recesso Parlamentar. Eu vou começar a cobrar aqui na
tribuna desta Casa, ao Presidente Michel Temer, a
votação da transposição dos servidores públicos do
meu Estado.
Sr. Presidente, da mesma maneira, eu não poderia deixar de comunicar a esta Casa que, hoje, os
parceleiros, os pequenos produtores rurais do meu Estado, invadiram e fecharam, praticamente acamparam
dentro da Hidroelétrica de Jirau, não permitindo mais
a construção dessa usina, enquanto o Governo não
cumpra também com o seu papel, enquanto o Governo não cumpra com a decisão tomada aqui no Palácio
do Planalto, na presença do Governador Ivo Cassol,
que foi de fazer a troca da área do Bom Futuro com
a área do Rio Vermelho, dando licenciamento para a
construção da usina Hidroelétrica de Jirau.
É um desrespeito com a população do meu Estado. São pouco mais de cinco mil famílias que acreditaram num documento assinado pelo Ministro Minc
e também pelo Presidente do Instituto Chico Mendes,
o Sr. Rômulo.
É uma brincadeira, é um desrespeito que estão
fazendo com a população do meu Estado. Esse documento assinado pelo Ministro Minc e pelo Presidente
Rômulo não serve para nada, Sr. Presidente. É um do-

cumento onde estão assumindo o compromisso com
a população do meu Estado, a permanência deles na
área do Bom Futuro, na Flona do Bom Futuro, e em
troca estavam recebendo a reserva estadual, ou seja,
estavam trocando uma reserva estadual com uma reserva federal para ﬁns de assentamento.
O Palácio assumiu o compromisso de enviar
para cá, imediatamente, uma medida provisória. Isso
até agora não aconteceu. E com esse desrespeito do
Palácio do Planalto, com esse desrespeito do Governo
Federal, eu não sei onde vai terminar essa manifestação no meu Estado. São quase cinco mil famílias que
precisam ser assentadas. São quase cinco mil famílias
que participaram desse acordo e esperam, Sr. Presidente, que esse acordo seja cumprido.
Estão hoje lá, invadiram, praticamente acamparam dentro da usina de Jirau. Eu sei que é importante
a construção dessa usina para o meu Estado, mais
para fora de Rondônia do que para Rondônia, porque
nós vamos resolver o problema de São Paulo, do Rio
de Janeiro, de Minas Gerais, e vamos resolver muito
pouco o problema de Rondônia. O problema de Rondônia, que nós temos que enfrentar, são os problemas
sociais, Senador Valdir Raupp, e esse problema nós
temos que resolver juntos porque é um compromisso
do Governo Federal, assinado pelo Ministro Minc e
também pelo Sr. Rômulo, que, infelizmente, em represália a esse documento assinado, estão lá os funcionários, proﬁssionais e técnicos do Ibama, multando
praticamente todos os parceleiros da reserva da Flona
do Bom Futuro.
Concedo um aparte ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Esse é um
tema importante, nobre Senador Expedito Júnior, e eu
tenho defendido há muito tempo essa permuta de uma
área do Estado por essa área federal que está parcialmente ocupada, em torno de 70 mil hectares, por três
mil famílias, mais ou menos. Eu estou, neste momento,
relatando um projeto de V. Exª, que é a permuta dessas
áreas. V. Exª está me dizendo que o Governo Federal
ﬁcou de mandar uma medida provisória. Se mandar,
melhor ainda, porque é mais rápida. A vantagem da
medida provisória é que ela sai com mais velocidade.
Caso contrário, a gente toca também rápido esse projeto. Acredito que, no mês de agosto, daria para aprovar
pelo menos aqui no Senado, votando logo depois na
Câmara. Mas é claro que a tramitação é muito mais
lenta. São dois assuntos, tanto o da transposição dos
servidores, que eu venho defendendo há mais de três
anos nesta Casa, quanto a permuta dessa área pela
reserva Bom Futuro. Agora, eu acho que os trabalha-
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dores acamparem em uma obra tão importante que vai
gerar em torno de 11 a 12 mil empregos em Rondônia, em detrimento dessas famílias que já estão lá – e
até o momento nada me diz que vão tirá-los de lá, até
porque tem um acordo –, seria prejudicar uma coisa
que está em andamento também, que é a construção
da usina, para forçar uma solução mais rápida nessa
questão da reserva do Bom Futuro.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Agora, V. Exª está tendo conhecimento das multas?
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu acho que
um erro não justiﬁca o outro. Então, se tem um erro
na reserva do Bom Futuro – já foi um erro também do
passado e estamos tentando também agora resolver –,
agora mais um erro de tamanha gravidade como essa
de invadir as instalações de um consórcio de empresas
que está construindo uma obra tão importante para
Rondônia e para o Brasil, eu acho que aí não justiﬁca
cobrir um erro com outro desse tamanho.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR– RO) –Senador Geraldo.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Expedito, a sua indignação é procedente.
(Interrupção do som.) Este Governo é muito criativo,
este Governo, agora, criou um documento “minctira”,
porque este documento, este compromisso foi assinado pelo Ministro Minc. Pois é, este Governo acaba de
criar o documento “minctira”, porque se trata de uma
grande mentira que pregaram em cima de cinco mil
famílias de parceleiros lá do seu Estado. Para V. Exª
ver como este Governo é criativo. Mais uma medalha
para o Presidente Lula, que acaba de criar, no âmbito
do seu Governo, o documento “minctira”. Parabéns,
Senador Expedito!
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Quero agradecer o aparte de V. Exª e, também, o do
Senador Valdir Raupp. Eu quero dizer que, infelizmente,
ainda vamos ter que aturar por muito tempo o Ministro
Minc como Ministro do Meio Ambiente – infelizmente,
para a população da Amazônia. Eu já vou concluir, Sr.
Presidente, sei que V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
...quer encerrar esta votação, e vou concluir agora,
dentro de um minuto.
Mas eu faria aqui um apelo ao Governo Federal,
à Ministra Dilma, que participaram deste acordo com
o Governador Ivo Cassol: que cumpram o acordo com
o Estado de Rondônia, porque as consequências serão dramáticas se isso não acontecer, Sr. Presidente.
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Estamos esperando. Eu ﬁz o meu projeto de lei, mas
estamos esperando aqui a medida provisória que o
Presidente assumiu de mandar para esta Casa. Caso
isso não aconteça, vamos votar aqui o nosso projeto
de lei. Mas sabemos que uma medida provisória, além
de ter força de lei, tramita mais rápido nesta Casa, até
porque essa matéria ainda vai ser votada no Senado
e, depois, na Câmara dos Deputados. E, na Câmara,
Senador Raupp, sabemos a rapidez das votações dos
projetos naquela Casa, de 5 anos, haja vista o projeto
do mototáxi, que demorou mais de 10 anos para ser
votado naquela Casa.
Por ﬁm, Sr. Presidente Marconi Perillo, ...
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – ...eu
faço um apelo ao Ministro Minc para que honre a sua
palavra, que honre os compromissos assumidos com
a população do Estado de Rondônia. Eu dizia que se
fosse para tirar a população da Reserva de Bom Futuro,
os nossos parceleiros, iria ser o maior derramamento
de sangue no Estado de Rondônia. Eu espero que isso
não caia no colo do Presidente Lula, eu espero que isso
não caia no colo do Ministro do Meio Ambiente, Carlos
Minc, que não honra com a sua palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vou encerrar a votação.
Solicito à secretaria a apuração, para que eu
possa proclamar o resultado.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Sr. Presidente, por favor, um minuto que estou concluindo a
votação.
Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi
Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Pois não.
(Continua a votação pelo processo eletrônico.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senadora Lúcia Vânia.
Um instantinho, Senador Flexa.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 54 Srs. Senadores e NÃO 3 Srs.
Senadores.
Não houve abstenção.
Total: 57 votantes.
Declaro eleita a chapa, que se reunirá em instantes.
Fica assim constituído o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar:
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Minoria
(DEM/PSDB)
DEM
Demóstenes Torres
Heráclito Fortes
Eliseu Resende

Antonio Carlos Júnior
Rosalba Ciarlini
Maria do Carmo Alves
PSDB

Marisa Serrano
Sérgio Guerra

Arthur Virgílio
Maioria
(PMDB/PP)

Wellington Salgado
Almeida Lima
Gilvam Borges
Paulo Duque

Valdir Raupp
Romero Jucá
Mão Santa
Lobão Filho

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PCdoB/PRB)
Antonio Carlos Valadares
João Pedro
João Ribeiro
Inácio Arruda

Delcídio Amaral
Ideli Salvatti
Eduardo Suplicy
Augusto Botelho

PTB
Gim Argello

João Vicente Claudino
PDT

João Durval

Jefferson Praia

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Antes de convocar a reunião do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, faremos aqui a eleição dos
membros da Comissão Representativa do Congresso
Nacional, nos termos do inciso II do art. 291 do Regimento Interno. Essa votação será secreta também e
far-se-á pelo processo eletrônico.
Foram encaminhadas à Mesa, em obediência
à Resolução nº 2, de 2000, do Congresso Nacional,
os nomes dos candidatos do Senado para comporem
a Comissão Representativa do Congresso Nacional,
prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal,
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com mandato para o período de 18 de julho a 2 de
agosto de 2009.
Pelo Bloco Parlamentar da Minoria, os Senadores Adelmir Santana e Alvaro Dias (titulares); Demóstenes Torres e Arthur Virgílio (suplentes);
Do PMDB/PP, os Senadores Valter Pereira, Valdir
Raupp (titulares) e Paulo Duque e Wellington Salgado
de Oliveira (suplentes);
Do Bloco de Apoio ao Governo (PT/PR/PSB/
PCdoB/PRB/PP), os Senadores Aloizio Mercadante,
João Ribeiro e Epitácio Cafeteira (titulares); Antonio
Carlos Valadares, Inácio Arruda e Gim Argello (suplentes).
Pelo PDT, o Senador Cristovam Buarque (titular).
Vou abrir o painel.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Os nomes aprovados para o Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar são os seguintes:
Titulares. Bloco Parlamentar da Minoria: Demóstenes Torres, Heráclito Fortes, Eliseu Resende,
pelo DEM; Marisa Serrano, Sérgio Guerra, pelo PSDB;
Wellington Salgado de Oliveira, Almeida Lima, Gilvam
Borges, Paulo Duque, pelo PMDB/PP; Antonio Carlos
Valadares, João Ribeiro, João Pedro, Inácio Arruda,
pelo Bloco de Apoio ao Governo; Gim Argello, pelo
PTB; João Durval, pelo PDT.
Suplentes. Antonio Carlos Júnior, Rosalba Ciarlini, Maria do Carmo Alves, pelo DEM; pelo PSDB, Arthur Virgílio; pela Maioria, Valdir Raupp, Romero Jucá,
Mão Santa e Lobão Filho; Bloco de Apoio ao Governo, Delcídio Amaral, Ideli Salvatti, Eduardo Suplicy,
Augusto Botelho; PTB, João Vicente Claudino; e PDT,
Jefferson Praia.
Essa reunião será presidida, pelo critério da idade, pelo Senador Paulo Duque.
Logo após a votação da Comissão Representativa do Congresso Nacional, vou suspender a sessão
para que haja reunião do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra pela ordem o Senador Flexa.
Logo após o Senador Mercadante.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Senador Marconi Perillo,
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requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos
Anais do Senado voto de pesar pelo falecimento do
economista, cientista político, publicitário e proprietário
do blog Quinta Emenda, o Sr.Juvêncio Arruda.
Peço também a inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento e apresentação de condolências à família.
Juvêncio de Arruda Câmara, 54 anos, ﬁcou conhecido em todo o Estado do Pará ao editar, desde 2005, o
blog Quinta Emenda, com estilo próprio, redação primorosa e posições ﬁrmes, o economista revolucionou as
chamadas mídias sociais no Estado do Pará, tornando
a ferramenta blog mais popular e instigante.
A partir do Quinta Emenda, surgiram outros blogs que hoje formam a blogosfera paraense forte e de
impacto na sociedade e nos formadores de opinião.
Juvêncio de Arruda, o Juca, era formado em economia e concluente do mestrado em Ciência Política
pela Universidade Federal do Pará. Também atuava
como publicitário, tendo realizado diversos trabalhos
por todo o Estado do Pará.
Juvêncio faleceu na tarde de ontem, segundafeira, em Belém, deixando saudade em todos os seus
amigos do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Renato
Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, o senhor vai suspender
a sessão para a instalação do Conselho de Ética.
Eu ﬁz um pleito aos Líderes e há um entendimento de que possamos colocar em votação os dois
indicados da Agência Nacional de Águas. Solicito a
inclusão na pauta dessas duas indicações, Sr. Presidente, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Renato Casagrande, preciso ouvir as
Lideranças da Oposição. Pelo que fui informado, há o
entendimento dos Senadores Líderes do DEM e do
PSDB de que não se vota antes da instalação da CPI
da Petrobras e do Conselho de Ética.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas para registrar...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Primeiro, o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Foi feito um
acordo de Líderes para que votássemos imediatamente a Lei de Adoção. O requerimento assinado por

todos os Líderes está na Mesa e o parecer também
está pronto.
Há unanimidade em torno de uma matéria de
grande alcance social. É um projeto de lei terminativo
que vai à sanção, e há uma grande expectativa dos
pais adotantes – são 14 mil no cadastro – de que o
Senado vote hoje esta matéria.
Então, eu pediria a V. Exª se poderíamos imediatamente fazer a leitura do Relatório e votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, há também acordo...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu pediria a atenção da Mesa.
Há também acordo para votação do Projeto de Lei da
Câmara nº 12, de 2008, que trata da tarifa social de
energia. É um acordo, o Relator é o Senador Raupp,
que já apresentou o Relatório, e há acordo dos Líderes também para votar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Sr. Presidente, só para poder compreender.
Vamos suspender a sessão e vamos retornar a votação?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esse é o desejo da Mesa.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Porque há essas duas matérias da agência de
águas, há o empréstimo para o Espírito Santo e outros
empréstimos. É para eu poder compreender como vai
ser a nossa dinâmica. Se vamos ter sessão do Congresso às quatro horas da tarde, qual a dinâmica que
vamos estabelecer? Se depois do Congresso a gente
retorna, porque são matérias que não podem deixar
de ser apreciadas.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Fui solicitado pelos Líderes da Oposição para
que houvesse a suspensão, já que não há nenhum
acordo para votação de matérias que estão na pauta
até a instalação da CPI da Petrobras e a instalação do
Conselho de Ética. Se os Líderes da Oposição concordarem com a votação desses projetos prioritários,
faremos. A não ser que a Liderança do Governo queira
colocar em votação sem acordo de Liderança.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Não,
não, Sr. Presidente. Temos o entendimento; vamos votar os empréstimos, temos várias matérias acordadas
além da pauta, a tarifa social, o projeto que diz respeito
ao mandado de segurança individual e coletivo, que
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também está na Mesa, o acordo internacional entre o
Governo do Brasil e o da Rússia, que diz respeito ao
espaço exterior para ﬁns pacíﬁcos, temos...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Os empréstimos também.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Os empréstimos também e a pauta que está prevista hoje.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Se for lida só a matéria e o voto, podemos votar isso
em dez minutos, todas essas matérias e, em seguida,
a instalação da CPI e do Conselho de Ética.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Mercadante, vou ouvir os Líderes e
vou tomar a decisão.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF.) – Muito bem,
na mesma linha do Senador Mercadante, do Líder Romero Jucá, que o senhor coloque todas as matérias
relacionadas pelo Líder Romero Jucá, começando
já pelos empréstimos a alguns Estados, o Estado do
Rio Grande do Sul – está aqui o Senador Zambiasi –,
o Distrito Federal, que também está com empréstimo
hoje votado pela CAE, hoje pela manhã. Então, vamos votar os empréstimos e essa seqüência de cinco
projetos que o Líder Romero Jucá colocou. Pelo PTB,
concordamos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador José Agripino.
Senador Crivella, antes de passar a palavra a V.
Exª, quero ouvir o Senador José Agripino. A informação que recebi do Senador Arthur Virgílio é de que
não há acordo até a instalação da CPI e a instalação
do Conselho de Ética. Mas se há acordo, vamos votar
as matérias prioritárias.
Ouço o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN.) – Sr. Presidente, acordo não há. Fomos muito claros, claríssimos, o Senador Arthur Virgílio, eu. O que queremos?
Instalar o Conselho de Ética. Está votado? Está votado.
Já houve quorum, 56 votos. O que queremos? Que o
Conselho de Ética se reúna e eleja o seu Presidente.
Nós apoiamos o Senador Antonio Carlos Valadares.
Apoiamos o Senador Antonio Carlos Valadares. Está
tão fácil.
Eleito o Presidente, o Conselho de Ética ﬁcará
habilitado a receber as denúncias feitas contra quem
quer que seja e distribuir as matérias por relatores
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sorteados, ou seja, o processo de trabalho do Conselho de Ética será posto em marcha. É o que nós
queremos. Fora disso, se o Governo tiver número,
vota. Nós não daremos número. Nós queremos votar,
o Conselho de Ética está votado, queremos eleger
o Presidente do Conselho de Ética e, em seguida,
queremos a instalação da CPI da Petrobras com a
eleição do seu Presidente. Feitos os dois atos, nós
votaremos toda a pauta do que estava programado
ou do que venha a ser programado e que seja objeto
de acordo. De nossa parte a posição é essa, muito
clara, muito franca. Já tinha sido colocada por antecipação, e eu a reaﬁrmo. É a posição do Democratas
e a posição do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas, em
nome da Liderança do PRB, dizer que nós estamos
preocupados com o empréstimo para o Rio de Janeiro.
Aliás, eu quero até deixar consignado que o Senador
Francisco Dornelles, que hoje não pode estar na sessão premido por compromisso inadiável e contrário à
sua vontade, me telefonou há pouco pedindo que nós
não esquecêssemos o empréstimo do BID para o Rio
de Janeiro porque é muito importante. Eu acho que já
há o entendimento. Nós vamos instalar a CPI da Petrobras, já tem o nome do Presidente e acho que está
por instantes a votação da pauta. Com certeza, Sr.
Presidente, quero tranquilizar o povo do meu Estado:
não entraremos em recesso sem que essa reivindicação justa e legítima do nosso povo sofrido, da nossa
gente sofrida e valente seja atendida.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É apenas para solicitar
a suspensão da sessão. São 15 horas. É a hora marcada para a reunião da CPI da Petrobras e eu queria
convidar todos os membros para se deslocarem até a
Comissão para fazermos a eleição da chapa e a primeira reunião.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vou encerrar a votação da Comissão Representativa do Congresso Nacional.
Solicito à Secretaria que proceda ao escrutínio.
(Pausa.)
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO, 03
Srs. Senadores;
Não houve abstenção.
Total: 52 votantes.
Declaro eleita a chapa.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO.) – Está suspensa a sessão até que se procedam
a todas as providências acertadas pelo Líder Romero
Jucá e os demais Líderes, quais sejam, instalação da
CPI da Petrobras e eleição do Presidente do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar.
(Suspensa às 15 horas e 4 minutos, a
sessão é reaberta às 18 horas e 9 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Reabro a presente sessão e informo que,
em função do não cumprimento das deliberações da
suspensão anterior, vamos deixar de iniciar a Ordem
do Dia, transferindo esta sessão extraordinária para
amanhã, às 11 horas.
Declaro suspensa a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e 10 minutos, do
dia 14 de julho, a sessão é reaberta às 11 horas
e 28 minutos do dia 15 de julho de 2009)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Declaro reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2008
(nº 574/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização ao Grupo
Cultural Semente do Vale para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Carbonita, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2008
(nº 610/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Carrancas para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Carrancas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2008
(nº 620/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Abecca
– Associação Benemérita e Cultural de Concei-
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ção das Alagoas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição das
Alagoas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de 2008
(nº 711/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Indústrias
Gráﬁcas O Estado Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 417, de 2008
(nº 762/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à 102,3 FM
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Bonﬁnópolis, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2009
(nº 820/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Fundação Educativa Cultural Sebastião Osvaldo
Costa – FECUSOCT para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Araçu,
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 2009 (nº
832/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Gráﬁca e Editora Diário do Sudoeste Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ibicuí, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 91, de 2009 (nº
842/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura Nossa
Senhora do Amparo para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeira
do Amparo, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2009 (nº
872/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Iramaia – Adeci
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Iramaia, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2009
(nº 896/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Raízes para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista
da Caroba, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 2009
(nº 914/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
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Porto Barreiro para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Barreiro,
Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2009
(nº 962/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Capelista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Pinhais, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2009
(nº 966/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Continental Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2009
(nº 970/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Natureza
Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Chapada dos Guimarães, Estado
de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2009
(nº 971/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Sistema
Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Colíder, Estado de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2009
(nº 995/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Social e Comunicação
Popular de Senador Sá para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Senador
Sá, Estado do Ceará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2009
(nº 1.007/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo
de Platina para executar serviço de radiodifusão comunitária da cidade de Platina, Estado
de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 2009
(nº 946/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Meio Oeste Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Herval D´Oeste, Estado de Santa
Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de 2009
(nº 949/2008, na Câmara dos Deputados), que

–

–

–

–

–

–

–

–

aprova o ato que outorga permissão à Sobral &
Mayrink Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Riversul, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2009
(nº 950/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Panambi, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2009
(nº 973/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2009
(nº 986/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e
TV Desan Telecomunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Felixlândia, Estado de
Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2009
(nº 1.018/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Folheta para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Dom
Joaquim, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de 2009
(nº 1.024/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Ômega
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2009
(nº 1.061/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Som Tocantins Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Miracema do Tocantins, Estado
do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2009
(nº 1.062/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Colméia, Estado do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2009
(nº 1.070/2008, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga permissão à CNC.BR
– Centro Nacional de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2009
(nº 1.081/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à 102,3 FM
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Nova América, Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 280, de 2009
(nº 1.090/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Natureza
Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de
Mato Grosso do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 298, de 2009
(nº 1.127/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária Navegantes
de Anhembi para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anhembi, Estado
de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de 2009
(nº 1.128/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Natureza
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Três
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 300, de 2009
(nº 1.130/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Arca de Poá para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Poá, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 2009
(nº 1.137/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Vale do Rio Grande
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Colômbia, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo no 328, de 2009
(no 1.213/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação da Rádio Comunitária de Itaubal – AP para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaubal, Estado do Amapá;
Projeto de Decreto Legislativo nº 355, de 2009
(nº 1.129/2008, na Câmara dos Deputados),

–

–

–

–

–

–

–
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que aprova o ato que outorga concessão à Farol
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de 2009
(nº 1.257/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Nova Olinda, Estado do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de 2009
(nº 1.266/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade de Radiodifusão e Cultura Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 382, de 2009
(nº 1.295/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede
União de Rádio e Televisão do Pará Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Brasil Novo,
Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 384, de 2009
(nº 1.308/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à W.A.C.
Rabelo & Cia. Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Augusto Corrêa, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 385, de 2009
(nº 1.309/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Ajuru FM de Limoeiro do Ajuru para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 412, de 2009
(nº 1.217/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural Aracruz para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aracruz, Estado do Espírito Santo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 444, de 2009
(nº 897/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Pró Braço do Rio
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição da Barra, Estado
do Espírito Santo.
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Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, avisos do Tribunal de Contas
da União que passo a ler.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 791, de 2009, de 1º do corrente, do Tribunal de
Contas da União, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 48, de 2009,
de autoria do Senador Raimundo Colombo.)
– Nº 903/2009, de 8 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 477,
de 2009, do Senador Valdir Raupp; e
– Nº 904/2009, de 8 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 148,
de 2009, do Senador Raimundo Colombo.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes.
O Requerimento nº 48, de 2009, ﬁcará à disposição do Requerente na Secretaria-Geral da Mesa.
Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 112/2009, de 25 de junho último, do Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
encaminhando informações parciais em resposta
ao Requerimento nº 376, de 2009, de autoria do
Senador Gilberto Goellner;
– Nº 1.092/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 370, de 2009, de
autoria do Senador Gilberto Goellner;
– Nº 1.093/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 377, de 2009, de
autoria do Senador Gilberto Goellner; e
– Nº 1.094/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando informações em

resposta ao Requerimento nº 136, de 2009, de
autoria do Sena Senador Alvaro Dias;
– 1.102/2009, de 10 do corrente, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 229, de 2009, do
Senador Alvaro Dias.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes.
O Requerimento 136, de 2009, ﬁcará à disposição
do Requerente na Secretaria-Geral da Mesa, bem como
o de nº 376, de 2009, aguardando a complementação
das informações.
Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 98/2009, de 24 de junho último, do Ministro de
Estado da Cultura, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 135, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias;
– Nº 252/2009, de 26 de junho último, do Ministro de
Estado da Integração Nacional, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 230,
de 2009, de autoria do Senador Alvaro Dias;
– Nº 253/2009, de 26 de junho último, do Ministro de
Estado da Integração Nacional, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
297, de 2009, de autoria do Senador Jarbas
Vasconcelos;
– Nº 480/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Estado
do Meio Ambiente, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 134, de 2009,
de autoria do Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 8.018/2009, de 30 de junho último, do Ministro
de Estado da Defesa, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 299, de
2009, de iniciativa da Comissão de Serviços de
Infraestrutura;
– Nº 8.377/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Estado da Defesa, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 509, de 2009, da
Senadora Rosalba Ciarlini.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes.
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Os Requerimentos nºs 135 e 297, de 2009, ﬁcarão à disposição dos requerentes na SecretariaGeral da Mesa, aguardando a complementação das
informações.
Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2008, de autoria do Senador Valdir Raupp, que acrescenta art.
1º-A ao regulamento a que se refere o Decreto
nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula
a proﬁssão de Leiloeiro ao território da República, para dispor que se aplicam as disposições
do regulamento aos leilões celebrados por meio
da rede mundial de computadores; e
– Projeto de Lei do Senado nº 450, de 2008, de autoria do Senador Romeu Tuma, que estabelece
o direito do portador da doença de hepatopatia
grave aposentar-se integralmente por invalidez.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – 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:
– Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2003 (nº 781/99,
na Casa de origem, do Deputado Marcelo Teixeira), que modiﬁca incisos dos arts. 22 e 24 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro (deﬁne a competência dos
Municípios para exercer integralmente o poder
de Polícia de Trânsito);
– Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2006 (nº
3.598/2004, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Mota), que altera o art. 309 da Lei nº
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10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil
(substitui a denominação “credor putativo” por
“credor aparente”);
– Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2003,
de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, que altera o inciso
VIII do art. 103 da Constituição Federal (dispõe
sobre partido político com registro deﬁnitivo no
Tribunal Superior Eleitoral);
– Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Siqueira Campos, que insere novos
parágrafos nos arts. 80 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar a transferência, aos municípios, de metade
dos recursos da CPMF destinados ao Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza;
– Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador
Eduardo Siqueira Campos, que altera o art. 159
da Constituição Federal, para determinar a transferência, aos municípios, de cinco por cento das
contribuições sociais de que trata o art. 195;
– Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador
Gilvam Borges, que extingue os Recursos Especial e Extraordinário em matéria penal; e
– Proposta de Emenda à Constituição nº 79, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador
Marcelo Crivella, que acrescenta o § 5º ao art.
55 da Constituição para deﬁnir critérios para a
sucessão de Senador, em caso de vacância.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Há votos de louvor, congratulações, pesar,
que deverão ser votados; nenhum ato desses – digamos assim – é secreto, todos serão publicados perfeitamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32237

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32238

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
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Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32239

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32240

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32241

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32242

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32243

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32244

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32245

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32246

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32247

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32248

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32249

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art.
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

JULHO 2009
32250

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32251

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

JULHO 2009
32252

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
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Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32253

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32254

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32255

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32256

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32257

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32258

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32259

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32260

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32261

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32262

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009

170
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32263

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

JULHO 2009
32264

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32265

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32266

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32267

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32268

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32269

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32270

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32271

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32272

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32273

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32274

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32275

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32276

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32277

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32278

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32279

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32280

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32281

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32282

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32283

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32284

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32285

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32286

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32287

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32288

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32289

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32290

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Julho de 2009

198

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32291

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32292

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32293

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32294

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32295

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32296

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32297

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32298

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32299

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32300

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32301

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32302

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32303

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32304

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32305

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32306

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009
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Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32307

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32308

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009

216

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32309

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32310

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Julho de 2009
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32311

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32312

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32313

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32314

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Julho de 2009

222

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32315

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32316

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009

224

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32317

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32318

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2009
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Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32319

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32320

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para re-
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cebimento de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 320, de 2009, que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32321

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35, DE 2009

JULHO 2009
32322

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32323

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32324

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32325

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2009
32326

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Srªs e Srs. Senadores, vamos dar continuidade
à lista de oradores inscritos de ontem.
Há oradores inscritos, há Líderes inscritos.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr.
Presidente, apenas uma consulta se eu posso me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Para
uma comunicação inadiável, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia
e à Senadora Marisa Serrano, para uma comunicação
inadiável.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Senador Inácio Arruda, também gostaria de me inscrever
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra inicialmente ao Senador
Jefferson Praia, para uma comunicação inadiável, e,
em seguida, à Senadora Marisa Serrano.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, coube-me a honra de integrar a Delegação de Congressistas Brasileiros à 10ª reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Comunicação
do Parlamento Latino-Americano, Parlatino, realizado
nos dias 9 e 10 do corrente, em Quito, Equador.
Presidido pelo ilustre Deputado baiano do PMDB
Colbert Martins, o encontro contou com a participação do Deputado Federal Paulo Lustosa, também do
PMDB de Minas Gerais, de Parlamentares das Antilhas Holandesas, de Aruba, do Brasil, do Chile, da
Costa Rica, do Equador, do México, do Paraguai e do
Uruguai, além de executivos e assessores da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (Unesco).
Ressalto, Sr. Presidente, o apoio e a participação
do assessor do Senado Izaias Faria de Abreu, Chefe de
Gabinete do Senador Renato Casagrande, Presidente
do Grupo Parlamentar Brasileiro no Parlatino.
A pauta dos trabalhos, Sr. Presidente, foi alentada
e importante, reﬂetindo a relevância crescente que o
tema educação conquista na agenda das preocupações das sociedades latino-americanas e, consequentemente, de todos nós, seus representantes.
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O temário constou de oito pontos, Sr. Presidente, a saber:
1 – Programa Multilateral de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Comunicação do Parlatino, em
cooperação com a Unesco, a Organização dos
Estados Americanos (OEA), e várias organizações internacionais não governamentais, como
a União de Universidades da América Latina e
do Caribe, a Virtual Educa e a Fundação Global
Democracia e Desenvolvimento;
2 – multiculturalismo e políticas públicas;
3 – avaliação da qualidade da educação na América
Latina;
4 – inovação no ensino; a problemática da evasão
escolar precoce;
5 – programa “Rede de Cientistas e Pesquisadores
Argentinos no Exterior” (Raices);
6 – inclusão digital – a banda larga;
7 – assuntos variados;
8 – intervenções de convidados especiais.
Sr. Presidente, todos esses temas proporcionaram a oportunidade de trocar idéias, compartilhar
experiências e dividir preocupações entre os legisladores presentes, que, do encontro, tenho certeza, levaram de volta para os seus países não apenas uma
visão mais ampla da problemática educacional em
nosso continente, mas também o conhecimento de
iniciativas projetadas e empreendidas por diferentes
nações para enfrentá-la, o que, sem dúvida alguma,
servirá como estímulo e insumo ao aperfeiçoamento
da ação legislativa de todos nós nesse setor prioritário
da política social.
Sr. Presidente, antes de ﬁnalizar, eu gostaria de
fazer um rápido agradecimento à Assembléia Nacional
Equatoriana pela atenção dada a esse evento. Deixo
também os meus sinceros agradecimentos aos diplomatas e demais funcionários da Embaixada do Brasil
em Quito, pelo zelo e simpatia que devotaram à nossa delegação. A todos homenageio na pessoa do Sr.
Embaixador Antonino Marques Porto, do Sr. MinistroConselheiro Luiz Claúdio Villafañe Santos e do Sr.
Conselheiro João Manoel Cabral de Mello.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer, e gostaria de pedir que fosse considerado, na íntegra, o pronunciamento sobre esse assunto, o Parlatino.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada, coube-me a honra
de integrar a delegação de congressistas brasileiros
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à décima reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Comunicação do Parlamento
Latinoamericano (Parlatino), realizada nos dias 9 e 10
do corrente, em Quito, Equador.
Presidido pelo ilustre Deputado baiano Colbert
Martins, o encontro contou com a participação do
Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa (PMDB
– CE), do PMDB – MG e de Parlamentares das Antilhas, Holandeses, de Aruba, do Brasil, do Chile, da
Costa Rica, do Equador, do México, do Paraguai e do
Uruguai; além de executivos e assessores da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura (UNESCO). ressalto o apoio e a participação do Assessor do Senado Federal Izaías Faria de
Abreu, Chefe de Gabinete do Senador Renato Casa
Grande, Presidente do Grupo do Parlamentar Brasileiro no Parlatino.
A pauta dos trabalhos, Sr. Presidente, foi alentada
e importante, reﬂetindo a relevância crescente que o
tema educação conquista na agenda das preocupações das sociedades Latinoamericanas e, consequentemente, de todos nós, seus representantes.
O Temário constou de oito pontos, a saber:
1 – o Programa Multilateral de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Comunicação do Parlatino,
em cooperação com a Unesco, a Organização
dos Estados Americanos (OEA), e várias organizações internacionais não-governamentais,
como a União de Universidades da América Latina e do Caribe (UDUAL), a Virtual Educa e a
Fundação Global Democracia E Desenvolvimento
(FUNGLODE);
2 – multiculturalismo e políticas públicas;
3 – avaliação da qualidade da educação na América
Latina;
4 – inovação no ensino. a problemática da evasão
escolar precoce;
5 – o programa “Rede de Cientistas e Pesquisadores
Argentinos no Exterior” (Raices);
6 – inclusão digital – a banda larga;
7 – assuntos variados; e
8 – intervenções de convidados especiais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos esses
temas proporcionaram a oportunidade de trocar ideias,
compartilhar experiências e dividir preocupações entre
os legisladores presentes, que, do encontro – tenho
certeza -, levaram de volta para os seus países não
apenas uma visão mais ampla da problemática educacional em nosso continente, mas também o conhecimento de iniciativas projetadas e empreendidas por
diferentes nações para enfrentá-la, o que, sem dúvida
alguma, servirá como estímulo e insumo ao aperfeiço-

amento da ação legislativa de todos nós nesse setor
prioritário da política social.
Da minha parte, Sr. Presidente, procurei compartilhar com os colegas do evento dados e informações
acerca dos mecanismos e resultados da avaliação da
qualidade da educação no nosso continente, com ênfase, é claro, na experiência brasileira.
Como disse há pouco, o Brasil e a América Latina, felizmente, já despertaram para o papel estratégico que a educação desempenha como instrumento
de redução das nossas ainda gritantes desigualdades
sociais, com impacto na vida das pessoas, tal como
comprovam as estatísticas de fecundidade, criminalidade e outros indicadores sociais.
Elites e povo da América Latina já se convenceram, aﬁnal, de que, sem educação de qualidade, não
haverá distribuição mais equânime da renda, nem empregos de boa qualidade para os milhões de jovens
que não param de chegar anualmente ao mercado
de trabalho, muito menos esperança de inserir vantajosamente os nossos países na economia do conhecimento e na sociedade de informação deste nosso
mundo globalizado.
Uma das conclusões centrais que emergem dos
dados e índices das Nações Unidas e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) diz
respeito à urgente necessidade de os nossos países
elevarem suas taxas de investimento em educação
básica e superior como percentuais tanto do gasto
público total quanto do PIB.
Nesse particular, Sr Presidente, é animador constatar progressos recentes, pelo menos em alguns de
nossos países.
Assim, em 2005, o Chile ultrapassou as médias
dos países da OCDE (conhecida como clube dos ricos) e dos membros da União Européia em educação
como percentual do gasto público: OCDE = 13,2%, UE
= 12,17%, Chile = 16%.
Quanto ao Brasil, esse percentual, em 2005, foi
de 14,5%, também superior àquelas duas médias.
Ainda assim, no tocante aos investimentos educacionais em relação ao PIB, no mesmo período, nossos dois países (Chile com 3,2%, Brasil com 4,5%)
são ultrapassados pelas médias da OCDE (5,4%) e
eu (5,3%)
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assim
como nosso país, que, desde o ﬁnal da década passada, praticamente universalizou a cobertura da rede
pública de educação fundamental, outras nações do
continente também avançaram nessa direção.
Entre 1999 e 2006, 97% ou mais das crianças
Latinoamericanas atingiram os anos ﬁnais do ensino
fundamental (6 a 14 anos de idade), sendo que, desse
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total, 92% atingem o ensino médio ( 15 a 17 anos de
idade), mas apenas entre 63% e 76% desses jovens
conseguem concluí-lo.
Ora, isso indica uma deﬁciência do sistema no
que toca a políticas e instrumentos capazes de estimular esses adolescentes e suas respectivas famílias a
completar o secundário, que, na sociedade moderna,
compreende o repertório mínimo de competências indispensáveis para a integração produtiva do cidadão ao
mundo do trabalho e dos direitos e deveres sociais.
Assim, as autoridades educacionais, devidamente apoiadas pelos legislativos de nossos países, deveriam estudar caminhos que possibilitassem a extensão
de programas de renda mínima ou de outros tipos de
incentivo às famílias de jovens na faixa etária correspondente ao ensino médio.
Ainda no tocante à educação fundamental, cabe
lembrar que os referidos avanços quantitativos não
foram acompanhados por melhorias signiﬁcativas da
qualidade.
Por essa razão, elevados índices de evasão e
repetência ainda são a tônica entre os alunos das escolas públicas Latinoamericanas. Assim, por exemplo,
em Honduras, mais de 60% das crianças matriculadas
no nível fundamental estão acima da idade prevista
para o ano que cursam.
No total, a repetência sai muito cara para os cofres
dos governos dos nossos países: mais de 12 bilhões
de dólares de dólares por ano!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que,
ao lado da universalização do ensino fundamental, a
segunda conquista mais importante do Brasil e do conjunto da América Latina, na área da educação, durante
a última década, tenha sido a adoção de instrumentos
da avaliação, sem o que nenhuma política pública é
capaz de elencar suas prioridades, orientar seu foco
e corrigir periodicamente seus rumos.
Hoje, o Brasil, o México, a Argentina e o Chile
possuem alguns dos mais consistentes e efetivos sistemas avaliativos do continente, com base em estatísticas precisas.
Aliás, somos um dos raros países em que qualquer cidadão pode ler, nos jornais ou na internet, as
notas atribuídas a todos os cursos superiores, e que
possuem um sistema de avaliação para todos os níveis de escolaridade.
Dessa forma, o SAEB (Sistema De Avaliação Da
Educação Básica), com base em amostragem, avalia
quem aprendeu e quem não aprendeu os conteúdos
dos diferentes anos e séries dos ensinos fundamentais e médio.
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O ENEM (Exame Nacional Do Ensino Médio) é
uma prova que avalia o desempenho dos jovens que
concluem essa etapa.
O IDEB (Índice De Desenvolvimento Da Educação Básica) em que cada estado e cada município
assumem o compromisso de elevar gradativamente
os resultados nos estudantes nos níveis fundamental
e médio. a meta para o Brasil como um todo consiste
em atingir a média 6 em 2021.
No nível superior, o MEC avalia os cursos de graduação e os programas de pós-graduação, por meio,
respectivamente, do ENADE (que mede o rendimento
dos graduandos) e da CAPES (Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal De Nível Superior), que, recentemente foi acionada pelo ministério da educação
para atuar também na formação e no aperfeiçoamento
de docentes para a educação básica, com apoio da
Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa Federal de Educação a Distância.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, alguns dos nossos países, Brasil incluído, já se conscientizaram da
importância de aquilatar comparativamente seus resultados educacionais em uma perspectiva internacional,
de modo a identiﬁcar os pontos mais fortes e, sobretudo, mais fracos de sua competitividade global.
Por isso, desde 2000, o nosso País participa do
PISA (Programa Internacional De Avaliação De Estudantes), administrado pela OCDE, com provas de
linguagem, matemática e ciências.
No contexto Latinoamericano, tomando por base
os resultados do PISA 2006, as médias brasileiras foram inferiores às do Uruguai, do Chile, do México, da
Argentina e da Colômbia, em Matémática; às do Chile,
do Uruguai e do México, em leitura; e às do Chile, do
Uruguai, do México e da Argentina, em ciências.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
e a maioria dos países Latino-americanos enfrentam
problemas na área da educação que não estão relacionados ao que fazemos ou não fazemos hoje, mas,
sim, ao que deixamos de fazer, por muito tempo, no
passado, e o maior sintoma disso é que, embora a universalização do ensino fundamental tenha interrompido
o ciclo de reprodução do analfabetismo, ainda é relativamente alto o índice de analfabetos nas faixas etárias
mais velhas, em países como o Brasil (12% de analfabetos entre as pessoas acima de 15 anos de idade); a
Bolívia (13,7%) e o Peru (também 12%).
Eu gostaria de sintetizar os resultados desses
dois dias de intenso e produtivo trabalho da Décima
Reunião da Comissão de Educação, Cultura Ciência,
Tecnologia e Comunicação do Parlatino chamando
atenção para os principais problemas diagnosticados
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e as mais importantes soluções indicadas pelos participantes.
Na coluna dos problemas, destacam-se:
– índices elevados de evasão e repetência;
– formação deﬁciente dos professores e as resistências de muitos deles à introdução de inovações
pedagógicas; e
– escolaridade da maioria dos jovens limitada, no máximo, ao ensino médio.
Na rubrica “soluções” as principais propostas
sugeridas por mim foram as seguintes:
– aumentar o atendimento;
– racionalizar o gasto;
– melhorar a gestão e a supervisão e estimular a participação dos pais;
– oferecer incentivos salariais vinculados à formação
no trabalho e em desempenho proﬁssional;
– focar a avaliação em desempenho (de alunos, professores e escolas); e
– reformar currículos, primando pela aprendizagem
baseada na solução de problemas.
Esses são desaﬁos que precisam cada vez mais
do concurso de todos os segmentos sociais do nosso
continente, aí incluídos, é claro, nós, membros da classe política detentores de mandatos nos parlamentos
da América Latina.
Eu não poderia terminar sem tornar públicos
os meus sinceros agradecimentos a Assembléia Nacional Equatoriana, aos Diplomatas e demais funcionários da embaixada do Brasil em Quito, pelo zelo e
simpatia que devotaram à nossa delegação. A todos
homenageio nas pessoas do Senhor Embaixador Antonino Marques Porto, do Sr. Ministro-Conselheiro Luiz
Cláudio Villafa e Santos e do Sr. Conselheiro João M.
Cabral de Mello.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento
do Senado Federal.
Concedo a palavra à Senadora Marisa Serrano,
como oradora inscrita.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC
do B – CE) – É um prazer poder ouvi-la.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente. É um prazer nós po-

dermos falar novamente daquilo que interessa a nossa
Casa e ao povo brasileiro.
Mas eu quero dizer que estive, nesses últimos
dias, visitando várias regiões do País, algumas aqui
pelo Senado, como no período em que fomos ao Ceará,
representando a Comissão de Águas e Meio Ambiente.
Foi ótima a reunião em sua terra, em Fortaleza, na Assembléia Legislativa. Também fui, no ﬁnal de semana,
ao Acre, Rio Branco, já em uma missão partidária.
Aí, Sr. Presidente, eu pude constatar que a sociedade brasileira começa a se preocupar muitíssimo
com as crises que estão acontecendo no País. É interessante notar que as pessoas estão se sentindo mais
amarradas, acreditando menos no que as pessoas dizem, achando que o País não está no rumo certo.
Hoje, há um artigo de Clóvis Rossi, na Folha de
S.Paulo, que dá um pouco a justiﬁcativa do que está
acontecendo no País. O Pnud, órgão das Nações Unidas, faz todos os anos uma avaliação da sociedade
para estabelecer o IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) do País. E sempre faz perguntas pontuais
aos brasileiros. O que você acha disso? O que você
acha daquilo? Pela primeira vez, o Pnud não fez nenhuma questão pontual. Deixou em branco, e fez uma
pergunta aos brasileiros. O que deve mudar no Brasil
para sua vida melhorar de verdade? Senadora Fátima
Cleide, 500 mil brasileiros responderam, para surpresa do colunista Clóvis Rossi – como ele próprio está
dizendo –, para surpresa dos técnicos do Pnud e para
minha própria surpresa. Quinhentos mil brasileiros ouvidos, para o próximo levantamento do Pnud, deram as
seguintes respostas majoritárias: respeito, justiça, paz,
ausência de preconceito, humanidade, amor, honestidade, valor espiritual, responsabilidade e consciência.
Tudo isso foi englobado no tema valores. Portanto, o
Pnud, no ano que vem, vai fazer toda a sua pesquisa
em cima dos valores.
Eu quis colocar isso para dizer que, empiricamente, todos nós estamos realmente precisando de
valores, de uma sociedade mais séria, de pessoas que
deem o exemplo; que esta Casa dê o exemplo, que
o Governo dê o exemplo, que os Governos deem o
exemplo (não só o Governo Federal, mas também os
Estaduais e os Municipais), que os organismos deem
o exemplo, que as ONGs deem o exemplo. Quer dizer, é o conjunto da sociedade que precisa ser mais
séria, que não compactue nunca com a imoralidade,
com a indecência.
O que a gente percebe na sociedade é que, realmente, as pessoas estão chegando num momento
em que querem dar uma virada. E é um momento de
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crise, ninguém pode dizer que não seja um momento de crise; é sim. O Brasil não é um País isolado do
mundo. Se o mundo está em crise, não tem como dizer que nós somos uma ilha da fantasia e aqui a crise
passa ao largo. Nós estamos numa crise, numa crise
econômica, mas estamos também numa crise moral.
E aí eu falo desta Casa, que está passando também
por uma crise moral. Eu falo dos problemas que o Governo Federal tem protagonizado nesses anos todos.
Eu falo, sim, de uma CPI da Petrobras que precisa ser
analisada e que a sociedade tem o direito de saber o
que está se passando.
Nós aqui nesta Casa, Senador João Durval, temos o direito de garantir a permanência da Petrobras
como sendo a maior empresa brasileira e uma das
maiores do mundo. Se queremos que a Petrobras seja
uma empresa grande e que nos orgulhe sempre, não
podemos deixar, em nenhum momento, que ela sofra
um ataque tão grande de forças políticas externas ou
de pessoas cujos interesses pessoais talvez estejam
acima dos interesses da sociedade brasileira; que a
Petrobras tenha qualquer tipo de má conduta, prejudicando o andar de uma empresa que sempre foi o
orgulho brasileiro e que a gente quer que continue
sendo. Portanto, se não houver nada contra a Petrobras, será ótimo. Mas, se houver algum desvio, está
na hora de corrigirmos. Todos os presentes e partidos
políticos daqui vão querer isso independentemente de
quem esteja no Governo.
Essas questões levam o brasileiro a pensar um
pouco e a reﬂetir. Por exemplo, no meu Estado, em vários Municípios, Presidente, está havendo um intenso
debate sobre o toque de recolher para os menores de
idade. Por que isso? Em dois Municípios o juiz já deu
o toque de recolher: às nove horas da noite, nenhum
jovem mais na rua. Quero saber, Senador João, se é
isso que vai diminuir a criminalidade, cujo maior índice
está entre os jovens de até 24 anos. Há um índice muito
grande de jovens encarcerados que praticam homicídios
e morrem. Então, fazer com que o horário seja...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PMDB – MS) – ... e
que os jovens não possam sair às ruas, Sr. Presidente,
será que isso vai fazer com que se resuma o problema
da violência no País? Isso vai acabar com o uso das
drogas pelos jovens? Diminuir o horário deles na rua
vai fazer que os jovens sejam mais tranquilos? Tenham
mais noção de moral, de ética, de direitos? Eu acho que
não vai ser só diminuindo a permanência dos jovens
nas ruas que se vai resolver esses problemas.
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Mas também quero dizer que diante de todos
esses problemas que estamos vendo, dessa insegurança que estamos vendo, eu acredito, Sr. Presidente,
e esse é o fulcro do meu discurso, que a educação é
fundamental. É a garantia que nós temos. É a garantia, porque é o mais importante processo que nós temos de transformação. Para transformar o nosso povo,
não há outra linha que não seja apostar na educação
e na cultura,...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PMDB – MS) –
...porque, primeiro, a educação emancipa, a educação ilumina e a educação humaniza. E eu quero dizer
que para superar as nossas grandes desigualdades
e transformar a nossa realidade social a porta é a
educação.
Eu quero dizer que nós podemos enaltecer os
valores da sociedade. Numa sociedade cada vez mais
consumista, numa sociedade cada vez mais hedonista,
numa sociedade do individualismo, temos que apostar
na educação.é importante a educação, porque é importante também que reconheçam todos os valores:
os valores da família, a importância da família na educação e na formação da sociedade; das instituições
do Estado, garantir as instituições, e esta Casa tem
que ser garantida, porque ela é fundamental para a
manutenção das nossas instituições.
Não podemos, Sr. Presidente, aceitar, em nenhum
momento, que ganhe espaço na nossa sociedade e
em nosso País a cultura do “jeitinho”. Todo mundo diz:
“Essa é a cultura do brasileiro; todo brasileiro dá um
jeitinho”.
Nós não podemos aceitar isso. A hora em que
estivermos aceitando que todo mundo pode transgredir
a lei, pode dar um jeitinho para passar por cima dos
outros, pode puxar o tapete dos outros, que o brasileiro é um cara que faz qualquer coisa para conseguir
se sair bem na vida, na hora em que acharmos que o
brasileiro é isso, fechamos este País. Então, não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar nem a história
do “jeitinho”, nem a história do “eu não sabia”. “Ah, eu
não sabia, por isso que faço errado”.
Nem podemos aceitar as mentiras. É aquela história “de tanto você falar uma mentira ela se torna verdade”. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que ela se torne verdade principalmente porque o
brasileiro acha que aqui é o País da impunidade. Se é
o País da impunidade podemos tudo neste País.
Nesse aspecto eu queria dizer, e quero deixar
um exemplo para terminar a minha fala. É importante
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darmos destaque àquilo que vimos nas últimas duas
semanas nos maiores jornais de circulação nacional:
a divulgação pelo Portal do Governo – não foi outra
entidade que divulgou não – do currículo da Ministra
Dilma Rousseff.
Eu acho que ela não tem a idéia de quanto isso
é prejudicial para a juventude brasileira.
Reﬁro-me à idéia de que podemos maquiar qualquer coisa em nossa vida para nos darmos bem, para
mostrarmos uma verdade onde não existe verdade,
que possamos aceitar isso. A partir do momento que
um jovem...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Acredito que a hora em que o jovem acha que pode
maquiar sua vida, seu currículo, a sua história... Isso
é simbólico. Essas simbologias são importantes. Essa
simbologia calca duro e profundamente a consciência da nossa juventude. É o exemplo que temos que
dar. Se o exemplo vem de cima, de uma Ministra que
quer ser Presidente do País, que maquia seu próprio
currículo e coloca isso para todo mundo, mostrando
uma coisa que ela não é, como se fosse verdadeira,
isso signiﬁca compactuarmos com aquilo que não é
verdade, com aquilo que é mentira.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senadora Marisa Serrano, V. Exª, como sempre, com muita competência, serenidade e maturidade política, aborda questões
fundamentais para o País. E a propósito...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Na verdade, estamos em sessão extraordinária, o tempo é de cindo minutos e não há aparte.
É muita liberalidade da Mesa, mas o farei em função
da nossa oradora e da responsabilidade imensa que
tem o Senador Alvaro Dias. Sei que Exª fará isso de
forma muito breve.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Agradeço, Sr. Presidente.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Pois não. Eu
apenas queria dizer que essa história de apresentar
diploma que não existe é falsidade ideológica. E dizer
também que o Presidente Lula não pode afrontar a lei
como vem afrontando.

Ainda ontem, em Alagoas, usou dinheiro público
– o aerolula tem a chancela dele, mas foi comprado
com dinheiro público –, transformou o aerolula em um
palanque voador. Em Alagoas, mais uma vez, além de
fazer os elogios que fez, renegando o seu passado...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (PMDB – PA ) – O som está
difícil.
O Presidente Lula fez campanha eleitoral ontem,
aberta, explícita. E não podemos, de forma alguma,
ﬁcar calados diante dessa afronta à legislação. É um
desrespeito ao Tribunal Superior Eleitoral. O Presidente da República brinca com o Tribunal Superior
Eleitoral, afrontando a legislação continuadamente,
de forma repetitiva.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Alvaro.
As suas palavras vêm conﬁrmar aquilo que o País
está precisando: de mais seriedade.
Termino meu pronunciamento dizendo que não
se pode jogar em cima das oposições, da luta política,
problemas que são de ética, de moral e de consciência
da sociedade brasileira.
Quero terminar minha fala dizendo que acredito
muito na educação. Acredito na educação como pilar
da sociedade. Acredito...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – ...
enormemente na vida da população.
Digo a todo o povo brasileiro que me senti hoje
realizada na hora em que li a coluna do Clóvis Rossi,
na Folha de S.Paulo. Senti-me realizada. Senti que
a sociedade brasileira não quer apenas maquiar os
problemas. A sociedade brasileira, para resolver os
problemas, quer seriedade, compromisso, paz, dignidade, e nós estamos aqui querendo dar a virada nesta
Casa para mostrar à sociedade que pode contar com
os 81 Senadores, que foram eleitos para cumprir aqui
o desejo da sociedade brasileira.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

– CE) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com referência ao ofício lido, ﬁca aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por
um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2009, cujo parecer foi
lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.109 a 1.119, de 2009, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre os Requerimentos nºs 1.063,
1.068, 1.069, 1.070, 1.118, 1.121, 1.126, 1.150, 1.286,
1.327, 1.358, 1.368, 1.374, 1.380, 1.381, 1.383, 1.398,
1.399, 1.461, 1.462, 1.466, 1.480, 1.562, 1.563, 1.564,
1.565, 1.566, 1.571, 1.573, 1.580, 1.588, 1.607, 1.619,
1.620, 1.624, 1.625, 1.627, 1.649, 1.651, 1.654 e 1.696,
de 2008; 13, 26, 76, 83, 94, 133, 137, 218 e 220, de
2009; 1.130 e 1.473, de 2008; 165, 173, 174 e 842, de
2009; 1.575, de 2003; 1.263, de 2005; 250, de 2006;
752 e 925, de 2007; 850, de 2008; 274 e 623, de 2005;
161, 248, 249 e 1.177, de 2006; 277, de 2007; 932,
1.251 e 1.596, de 2008; 307 e 451, de 2005; 691, de
2007; 1.125 e 1.237, de 2008; 707, de 2005, 909, de
2007; e 526, de 2009.
A Presidência comunica que as matérias constarão da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa
ordinária, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A próxima oradora inscrita é a Senadora Fátima Cleide, e eu comunico...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – ... aos Senadores inscritos que nós estamos
numa sessão extraordinária. Ou nós começamos a
votar e...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Exatamente nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – ... concedemos a palavra aos oradores para
discutir as matérias e prejudicamos as Comissões, e
digo que uma Comissão que está votando, que é a Comissão de Relações Exteriores, está liberando sobre
a indicação de embaixador...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente, sobre isso tenho esclarecimento a prestar.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Começamos a votar e prejudicamos a Comissão, ou suspendemos a sessão agora, se não houver
objeção, reabrindo-a às 13h ou 13h30, para que pos-
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samos dar continuidade à votação das matérias que
estão na Ordem do Dia desta sessão, que é uma sessão
extraordinária. Ela começou ontem – nós estamos com
o painel de ontem, como os senhores podem observar
– e precisamos – digamos assim – manter a ordem
da sessão e do painel, para que possamos deliberar
sobre as matérias que são muito importantes e que
podem ser votadas. Inclusive nós temos empréstimos
que foram votados ontem na Comissão de Assuntos
Econômicos; temos empréstimos que já tinham sido
votados anteriormente e que já estão aqui na Mesa
para serem apreciados. Assim, por uma exigência – e
concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, porque
ele vai falar exatamente deste assunto de haver número na nossa sessão –, o mais adequado seria nós
suspendermos a sessão, senão obrigatoriamente vamos prejudicar as votações.
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço a V.
Exª uma ponderação e, na verdade, proponho algo bem
completo, bem redondo, pelo meu entendimento.
Em primeiro lugar, esclareço que o Líder Romero Jucá está, se não me engano, até 2h ou 3h da
tarde de hoje, incumbido de nos dar uma resposta a
respeito desse imbróglio que se formou em torno da
Comissão de Ética da Casa, que, a nosso ver, precisa
ser instalada hoje. Nós estamos prontos para qualquer
eventualidade: para apoiar a candidatura que saia do
consenso da Maioria; para apresentar uma candidatura nossa. Nós queremos a instalação do Conselho
de Ética hoje, enﬁm. E isso nos leva a obstruir as votações enquanto aguardamos essa decisão que virá
pela palavra do Líder do Governo. Por outro lado, nós
reconhecemos que há matérias relevantes sobre a
Mesa, há já empréstimos, há matérias substantivas,
como aquela que facilita a adoção de crianças.
Eu tenho aqui a informação de que o Senhor Presidente da República está mandando para o Senado – e
isso teria que passar, ou por uma reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos, ou pela coleta de assinaturas
suﬁcientes da Comissão de Assuntos Econômicos de
modo a que viesse cada matéria dessas diretamente
para o Plenário – empréstimos relevantes para o Amazonas (para o programa de saneamento chamado Prosamim), para o Ceará (seu Estado), para Pernambuco
(do meu prezado Presidente Sérgio Guerra), para São
Paulo, do meu querido Governador José Serra, além
dos que estão aí. São matérias novas, enﬁm.
Então a sugestão que faço é que cuidemos, primeiro, de resolver a questão da Comissão de Ética
porque isso é relevante. Não avançarmos nisso desmoraliza a Casa. Em segundo lugar, que nós mante-
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nhamos, para amanhã inclusive, a ideia da sessão
deliberativa com o mesmo painel, para que se possa
liquidar amanhã tudo que é matéria, por consenso,
as matérias todas que estão ali empilhadas e para as
quais, do ponto de vista do mérito, não há nenhuma
objeção a fazer à totalidade delas ou, quem sabe, à
quase totalidade delas.
E, por outro lado, entendo que estamos diante de uma opção. Há comissões e há, pelo que vejo
aqui, um número muito curto de oradores inscritos:
Senadora Kátia Abreu, Senador Alvaro Dias, Senadora Fátima Cleide, Senador Jarbas, enﬁm. Poderia,
quem sabe ...
Mas todos são inscritos para falar? Ou seja, ouviria brevemente ...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador, estão inscritas as Senadoras Fátima Cleide, Kátia Abreu, os Senadores João Durval,
Jayme Campos, Alvaro Dias e Roberto Cavalcanti por
enquanto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Creio
que se cada um se manifestasse de maneira breve,
à base de pinga-fogo, poderíamos, depois disso, encerrar a sessão. Esperaríamos a resposta do Senador
Jucá, deixando que as comissões votassem o que elas
têm que votar após a fala destes Senadores – não são
tantos – e às duas da tarde espero ter boas notícias
do Senador Jucá. E a providência que requeiro é que
mantenhamos o quorum, para amanhã podermos deliberar havendo consenso sobre as matérias que estão aí empilhadas e sobre as matérias relevantes que
estão vindo com a assinatura do Senhor Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Srªs e Srs. Senadores, nós só podemos dar
continuidade à sessão, nos termos... Como não há
acordo para que a gente possa deliberar, por enquanto,
em face das ponderações que V. Exª levanta – e acho
que estão adequadas –, primeiro, em razão da questão do Conselho de Ética e, segundo, porque há matérias relevantes que já está anunciado que chegarão
hoje provavelmente aqui no Senado. Chegando aqui,
é plausível que nós deliberemos pela relevância que
têm as matérias. São empréstimos importantíssimos
para três Estados e que se acumulam com os que já
estão aqui. Ou começamos a Ordem do Dia...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quatro Estados mais.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Mais quatro Estados. Ou começamos a Ordem
do Dia ou suspendemos a sessão. Para começar a ordem, do Dia, é claro que as pessoas podem continuar
no debate sobre as matérias; e, evidentemente, ten-

do votação, podem ir dialogando. Ou suspendemos a
sessão e reabrimos às 13h30min.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador,
queria apenas fazer uma indagação de ordem técnica.
Ontem, nós não suspendemos a sessão, prosseguimos os debates e a Ordem do Dia começou além do
horário previsto. Então, não vejo por que suspender
esta sessão. A realização desta sessão na fase que
antecede a Ordem do Dia não proíbe as comissões
de deliberarem. As comissões só não podem deliberar
quando inicia a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Alvaro, é que nós estávamos numa
sessão extraordinária e nós tivemos uma deliberação
única, está certo? Uma deliberação sobre o Conselho
de Ética e outra sobre a Comissão Representativa, que
não era da Ordem do Dia. Então, nós não entramos
na Ordem do Dia. Imediatamente após a votação – V.
Exª lembra bem –, o Senador Marconi Perillo estava
presidindo os trabalhos e suspendeu a sessão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Porque já
estava na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Então, nós reabrimos agora para começar a
Ordem do Dia. Ou nós começamos a Ordem do dia ou
suspendemos para recomeçar às 13h30min.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
tenho uma sugestão Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu simplesmente não vejo prejuízo algum em que se continue esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu estou propondo que recomecemos a uma e
trinta, porque, se for no horário da sessão deliberativa,
nós temos que reabrir o painel. A minha sugestão é que
a gente mantenha o painel da sessão em continuidade
para podermos atender já uma deliberação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, eu tenho uma sugestão, talvez seja um
meio termo que concilie a posição da Senadora Kátia
Abreu e do Senador Alvaro.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Senadora Kátia Abreu está na frente.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Eu estou
inscrita desde ontem como Líder, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Nós
poderíamos agora falar, do jeito que estamos falando,
até pela ordem. Fariam o discurso pelo tempo necessário aqueles Senadores que julgassem imprescindível
que sua fala fosse agora, dentre os que estão inscritos.
Os demais seriam os primeiros da próxima sessão, que
V. Exª convocaria, mantendo o painel.
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A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presidente, eu aguardo desde ontem, inscrita como Líder
da Minoria; portanto, com a prioridade.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós estamos na ordem. Não há nenhum prejuízo de ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, eu só estou estranhando esse rigor com o horário
da Ordem do Dia. Nunca houve esse rigor.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Não, a Liderança tem a prioridade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Não é com o horário da Ordem do Dia. É com
a sessão. É uma sessão extraordinária.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Nunca
houve esse rigor em relação a horário para se iniciar
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós não estamos preocupados com as falas
dos senhores. Estamos querendo que os senhores
falem, pelo contrário.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Os atrasos são de horas, às vezes aqui. Eu não vejo por que
essa preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Só queremos seguir o nosso Regimento, que
manda começar a Ordem do Dia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mas o Regimento manda tanta coisa que não se respeita aqui.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Mas V. Exª, como é muito zeloso pelo Regimento...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O Regimento estabelece, diariamente, um horário para a
Ordem do Dia. Nunca se respeita o horário da Ordem
do Dia. Ou quando se respeitou aqui o horário da Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Vamos acatar uma sugestão do Senador Arthur
Virgílio que eu acho mais plausível porque ela respeita o Regimento e permite que as pessoas possam se
manifestar por um prazo de três a quatro minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Resumindo, Presidente, seria então: aqueles que julgam
imprescindíveis as suas falas agora falariam agora. Os
demais seriam os primeiros da próxima sessão que V.
Exª convocaria sem mexer no painel.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo, pela ordem, a palavra à Senadora
Fátima Cleide por três minutos.
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A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Quem são
os próximos, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Senadora Kátia Abreu.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, muito brevemente, eu queria aqui relatar uma situação que está acontecendo no Estado de
Rondônia neste momento e fazer um apelo tanto ao
Governo Federal quanto ao Governo Estadual.
Nós estamos há dois dias com uma ocupação
patrocinada, de certa forma, por autoridades públicas
do Estado de Rondônia, que inviabiliza o trabalho da
usina hidrelétrica de Jirau.
Há dois dias, a obra está paralisada em função
da interrupção de um tal movimento... E eu, que venho de movimento social organizado, como V. Exª,
Senador Inácio Arruda, nunca tivemos patrocínio oﬁcial para fazer movimento. Mas já temos informações
– e os órgãos de investigação no Estado já têm informações também – de que tem muita gente poderosa
patrocinando, porque, desde a sexta-feira passada,
arregimentavam pessoas distribuindo vale combustível, distribuindo passagens de ônibus, para garantir,
porque a Usina de Jirau está localizada a quase 120
km da cidade de Porto Velho.
O que causa essa ocupação, segundo aqueles
que lá estão – a maioria nem sabe por que está lá –,
é o acordo existente entre o Governo Federal e o Governo do Estado sobre a Flona Bom Futuro e a licença
de instalação da usina hidrelétrica de Jirau.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, colocar a minha
preocupação com relação a esse movimento, em função
desse patrocínio oﬁcial, e dizer que estou aguardando
que a Subsecretária da Casa Civil, Erenice Guerra, envie com a máxima urgência, para o Governo do Estado,
a correspondência em que o Governo Federal se compromete com a emissão de uma medida provisória para
resolver esse problema do acordo, enviando-a para o
Congresso Nacional em no máximo quinze dias.
As autoridades estaduais, a segurança pública
do Estado já está mobilizada para fazer a retirada dos
ocupantes da porta de entrada da usina de Jirau, mas
o Governo do Estado coloca como imposição a chegada desse documento.
Então, que a Casa Civil envie, o mais rápido possível, essa correspondência se comprometendo com a
emissão da medida provisória, para que a entrada da
usina de Jirau seja desocupada e os trabalhos daquela
importante usina para o País possam ser retomados,
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Sr. Presidente, se é essa a imposição de quem está
patrocinando aquele movimento. Aliás, diga-se de passagem, as autoridades que incentivaram a ocupação
da usina hidrelétrica de Jirau perderam o controle da
situação e agora estão também desesperadas. Assim, eu quero ajudar o Governo do Estado, e solicito
à Subsecretaria da Casa Civil que envie essa correspondência o mais rápido possível.
E queria dizer também, Sr. Presidente, muito brevemente, em um minuto, que nós estamos aqui, todos
os dias, tratando de uma matéria de minha autoria que
é a Proposta de Emenda Constitucional, a PEC nº 483,
que está na Câmara Federal.
Sr. Presidente, na semana passada, vários Representantes da Bancada Federal do Estado de Rondônia estivemos com o Presidente Michel Temer. A
responsabilidade pela aprovação da matéria, neste
momento, é da Câmara dos Deputados. Eu conﬁo nos
oito Deputados pelo Estado de Rondônia, que estão lá
cuidando desta matéria. E nós estamos conversando
com o movimento sindical, movimento social organizado, que não precisa do patrocínio de nenhum Senador,
Governador ou Deputado Federal para se mobilizar e
vir a Brasília, no mês de agosto, para pedir a aprovação dessa matéria.
Eu conﬁo no Presidente da Câmara, Michel Temer, que nos prometeu e que assumiu o compromisso
de colocar esta matéria em pauta no mês de agosto.
Conﬁo também nas lideranças do Movimento Sindical
Representativo dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia, porque esta matéria diz respeito ao Estado
de Rondônia, e não apenas aos servidores. Mas os
servidores sempre se mobilizaram e continuarão se
mobilizando. De modo, Sr. Presidente, que esta matéria não é atributo, nem é de responsabilidade de uma
única pessoa ou de quem quer se colocar como herói
sobre a matéria.
Quero aqui saudar o Senador Valdir Raupp pela
sua colocação ontem aqui, na tribuna deste Senado,
com relação à PEC, e reaﬁrmar a minha conﬁança na
Câmara Federal e, principalmente, no Presidente Michel Temer e nas Lideranças, de que esta matéria será
apreciada no mês de agosto de 2009.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu é que agradeço.
V. Exª conta com o nosso apoio para essa luta,
visando ao início de uma importante obra para o Brasil, a usina hidrelétrica de Jirau.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu,
por três minutos, pela ordem.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada,
Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Em seguida ao pronunciamento da Senadora, ocuparei a tribuna, se V. Exª permitir, como
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós vamos conceder a palavra pela ordem,
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Certo, obrigado.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, antes de entrar no mérito do
meu questionamento a respeito da LDO, deixar registrado nesta Casa que amanhã é o centenário de
Jayme Câmara, das Organizações Jayme Câmara,
que representa a Globo no Estado do Tocantins e no
Estado de Goiás. Amanhã, se estivesse vivo, faria cem
anos de idade esse homem que foi um visionário, que
ajudou na luta pela criação do Estado do Tocantins
e que trouxe toda a sua empresa de Goiás, mesmo
antes de o Tocantins ser criado, para se formalizar e
ﬁxar no Estado. Ele entrou na luta explícita pela criação do Estado.
Então, essa importância tem que ser registrada pelo pioneirismo, pelo espírito de integração, pelo
espírito visionário e pelo espírito público que Jayme
Câmara teve no nosso Tocantins, no nosso Estado de
Goiás. Hoje o seu Grupo, Organizações Jayme Câmara, representa o maior grupo de comunicação de toda
a região Centro-Oeste do País.
Quero saudar toda a família e todos os participantes da empresa.
Sr. Presidente, nós, democratas, estamos obstruindo a LDO com muita responsabilidade, com espírito público, com espírito de ﬁscalização e também
com espírito de grandeza para o País, Sr. Presidente.
Uma ﬁscalização responsável.
Nós todos sabemos que a LDO é escrita pelo
Ministério do Planejamento. Eu quero aqui, apesar de
ser da Oposição, fazer uma consideração especial a
respeito do Ministro Paulo Bernardo, pelo qual tenho o
maior respeito e as melhores impressões. Tenho certeza absoluta de que, entre todos os técnicos, todos
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os colaboradores... Há um equivoco na LDO, e, assim
que o Ministro Paulo Bernardo tomar ciência e entender a denúncia do Tribunal de Contas da União e de
todos os técnicos da Comissão Mista de Orçamento
e da Oposição, no sentido de corrigir esse erro gravíssimo que está na LDO e que foi hoje anunciado no
jornal Folha de S.Paulo, no jornal O Globo, no jornal
O Estado de S. Paulo, pelo colunista Josias de Souza.
Não é possível que jornalista de tamanha responsabilidade e de veículos de responsabilidade como os que
citei aqui agora estejam, junto com a Oposição e junto
com os técnicos, todos equivocados.
Então, nós precisamos de um exame acurado.
Eu peço aos assessores do Ministro Paulo Bernardo para que ele possa observar a porta que estamos abrindo para a irregularidade.
Nós não queremos, de forma alguma, dizer que
essa modiﬁcação prévia já tem alguma ação premeditada no sentido de levar superfaturamento e corrupção.
Mas, com certeza, eu não sei se a intenção...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presidente, Sr. Presidente! Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu não quero aqui julgar se a intenção foi boa ou
ruim ao trocar essa palavra, mas, como oposicionista
responsável pelo meu País, quero que o Ministro, o Ministério e todo o Governo levem em consideração essa
mudança, pois ela abre, sim, uma grande oportunidade
para que desvios possam ser feitos. É melhor então nós
todos prevenirmos do que depois remediarmos.
Lembro bem do que, em 2003, esse texto da
LDO deﬁnia sobre os valores nos orçamentos com
recursos da União, as obras de orçamentos básicos.
Com relação ao Orçamento básico em 2003, na LDO,
se o preço unitário de um produto, o de uma janela,
por exemplo, estivesse deﬁnido pelo SINAPI, pela
Tabela da Caixa Econômica Federal, em R$15,00, a
LDO/2003 permitia que poderia custar a janela, colocada no projeto básico, os R$15,00 mais 30%. Sr.
Presidente, ocorre que o TCU veriﬁcou que todas as
obras em 2003 não tiveram seu cálculo básico pela
mediana dos R$15,00, mas, sim, todas elas por mais
30% além do preço da mediana.
Em 2004, uma emenda do Senador Valdir Raupp,
do PMDB, corrigiu essa distorção. A LDO funciona, de
2004 até 2009, com o seguinte texto: “O preço unitário
dos insumos tem de ser igual ou menor à mediana”,
nunca maior do que esta. Então, se na tabela o preço
da janela é R$15,00, a janela tem de custar R$15,00
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ou menos de R$15,00. E isso veio, então, corrigir essa
distorção na LDO e na execução do Orçamento da
União. Agora, nesta LDO, o grande equívoco que está
sendo questionado pela Oposição e pelos técnicos é
que retorna o velho debate. Em vez de a mediana...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Um minuto, Sr. Presidente.
Em vez de o preço unitário, Senadores Jarbas
e Jayme Campos, ter como base a mediana, trocouse essa palavra para “com base na mediana”. Então,
se antes era: “O preço tem de ser inferior ou igual à
mediana”, pretende-se seja substituído por: “O preço
será com base na mediana”. O que é “com base na
mediana”, Sr. Presidente? Se a mediana de uma janela custa R$15,00, o Tribunal de Contas, quando for
ﬁscalizar uma creche no interior do Brasil, vai chegar
para o gestor e ﬁscalizar o preço da janela... Estou
dando o exemplo da janela, mas são todos os itens
de uma obra.
Como é que o Tribunal de Contas vai se basear para saber se aquele item – ou todos os itens da
obra – está superfaturado ou está com sobrepreço,
se o valor da mediana é 15, mas a LDO permite que
apenas o preço seja baseado na mediana? Isso não é
limite, isso não é padrão. O Tribunal de Contas ﬁcará de
mãos atadas para dar prosseguimento à ﬁscalização.
Nós queremos que isso possa valer não só para este
Governo, Sr. Presidente, mas para todos os governos.
Se nós pudermos prevenir qualquer ato de má-fé por
qualquer gestor deste País, por uma minoria que seja,
nós temos a obrigação de corrigir essas distorções. E eu
tenho certeza de que o Ministério do Planejamento, o
Ministro Paulo Bernardo – quero aqui repetir –, após ter
sido veriﬁcada essa distorção e essa aberração nessa
substituição proposta indevidamente, deverá corrigir,
e nós votaremos a LDO tranquilamente. Se essa mudança for aprovada pelo Congresso, eliminaremos os
parâmetros técnicos para apontar superfaturamento.
As tabelas do Sinapi, da Caixa Econômica ou do Sicro,
do Dertins perdem seu valor de referência e, portanto,
ﬁcarão inﬁscalizáveis, se é possível essa palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Obrigado a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Na nossa relação de inscritos, pela ordem,
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está o Senador César Borges, mas eu vi que V. Exª
tem uma comunicação muito relevante. Peço licença
ao Senador César Borges para que V. Exª possa fazer
a comunicação.
Senador Antonio Carlos Valadares.
Depois, a lista continua: João Durval, Jayme
Campos, Alvaro Dias...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – E na ordem de inscrição, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – É na ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, agradeço a V. Exª.
Trata-se de uma comunicação que estou fazendo
ao Líder do Bloco do Governo, Senador Aloizio Mercadante, pedindo a minha substituição, em caráter
irrevogável, no Conselho de Ética do Senado, pelas
razões que estou colocando. Faço questão de levá-las
ao conhecimento do Plenário:
Prezado Líder Senador Aloizio Mercadante,
Atendendo a pedido formulado por V.
Exª, aceitei a indicação do meu nome para o
Conselho de Ética. Também por sua sugestão, meu nome passou a ser articulado junto
às lideranças partidárias e aos membros do
Conselho para ocupar a Presidência desse
órgão em momento tão conﬂituoso e desgastante por que passa o Senado.
Sem dúvida, em face da crise, as relações
no Senado estão se tornando, a cada dia, mais
esgarçadas, exigindo o funcionamento imediato
do Conselho de Ética, que é o local apropriado
para debater e apurar atos que venham contrariar a ética e o decoro parlamentar. Os debates intermináveis desses temas, no âmbito
do plenário do Senado, além de emperrarem
a pauta deliberativa da Casa, não ajudam a
reduzir a corrosão da imagem da instituição
e não resolvem problemas que são da alçada
do Conselho de Ética, da CPI da Petrobras ou
de outros órgãos que têm poderes de investigação, como o Ministério Público e o Tribunal
de Contas da União.
Considero altamente prejudicial ao trabalho de recuperação da imagem do Senado
o adiamento da instalação do Conselho de

Ética, o qual, há cerca de seis meses, não
funciona e sequer, até a presente data, elegeu
seu comando diretivo. Em tais circunstâncias e
consideradas a natureza e as atribuições dos
membros do Conselho de Ética, que incluem
a tomada de decisões graves contra colegas
detentores de mandato eletivo, o mais adequado seria a escolha do Presidente e do Vice do
Conselho por decisão consensual, a ﬁm de que
os trabalhos possam ser coordenados dentro
de um ambiente de respeito e conﬁança entre
seus membros, para não agravar mais ainda a
crise que se abateu sobre o Senado.
Em nenhum momento, pedi ou desejei
assumir posição tão delicada e complexa da
Presidência do Conselho, que exige muita
serenidade e dedicação integral. Garanto-lhe
que, se assumisse função tão espinhosa, faria
o trabalho de maneira correta, com isenção e
imparcialidade, sem jamais afrontar o direito e
a Justiça, tal como tenho me portado em tantas
outras situações durante os mais de quarenta
anos de minha vida pública.
Cheguei a pensar e a aﬁrmar, Sr. Presidente, que meu nome poderia alcançar o consenso tão esperado para presidir o Conselho de
Ética, por indicação do Senador Mercadante.
Mas isso não aconteceu. Apesar do seu empenho sincero e o de tantos outros Líderes,
inclusive da Oposição, aos quais agradeço o
apoio recebido e a conﬁança em minha pessoa, peço ao eminente Líder Senador Aloizio
Mercadante, portanto, a substituição do meu
nome como membro do Conselho de Ética.
Esta é uma decisão irrevogável que estou
comunicando ao Plenário do Senado.
Atenciosamente,
Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Gostaria que constasse dos Anais da Casa o inteiro teor deste documento encaminhado ao Líder.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(Incluído nos termos do art. 210, inciso I
e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE)
– Peço a paciência dos Srs. Senadores. Na verdade,
a comunicação do Senador Antonio Carlos Valadares
realmente tinha bastante relevância, mesmo porque o
Senador já não era mais apenas o indicado do Líder
do Bloco; foi eleito aqui no plenário do Senado para
compor o Conselho. Então, declina da indicação e também de uma eleição que foi consumada quase que por
unanimidade. Parece-me que somente três votos contrários àquela decisão do Conselho de Ética.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu tenho um requerimento aqui, Sr. Presidente, para constar dos Anais da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Claro, o requerimento de V. Exª será recebido
nos termos regimentais.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O próximo orador inscrito, pela ordem, é o Senador César Borges. Em seguida, Jayme Campos.
No mesmo sentido, chega à Mesa, exatamente
porque se tratou de uma eleição do Plenário, dirigindose ao Presidente do Senado Federal:
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O documento vai à publicação, assim como
o documento do Senador Valadares, nos termos regimentais.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A palavra está concedida ao Senador César
Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria apenas que V. Exª assegurasse que eu pudesse
usar da tribuna como Líder do PR.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – V. Exª poderá falar da tribuna.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Posso falar da tribuna?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – De onde V. Exª desejar.
V. Exª está com a palavra pela ordem. Em seguida, o Senador Jayme Campos.
Há uma lista: Senador Alvaro Dias e vai assim.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, neste momento, acontece a 12ª Marcha de Prefeitos em Brasília, que está sendo aberta
pelo Presidente Lula.
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Eu queria realçar aqui, da tribuna, esse encontro,
composto não só pelos Srs. Prefeitos, mas também
pelos Secretários Municipais e Vereadores de todo o
Brasil. São mais de dois mil Prefeitos. Saúdo, particularmente, aqueles que vêm do meu querido Estado da
Bahia, aproximadamente 300 Prefeitos do Estado da
Bahia, de um total de 417 Municípios do Estado, estão
aqui em Brasília, participando da 12ª Marcha.
Esse é um movimento justo, correto, honesto,
que já virou tradição pela sua importância e representatividade em prol dos Municípios, que são, sem
sombra de dúvida, a célula inicial da composição da
federação brasileira.
É nos Municípios que a população vive, identiﬁcase, expressa-se e sofre com os problemas diários. Sr.
Presidente, são os serviços municipais que afetam o
cotidiano do povo. São as escolas, os postos de saúde, a coleta de lixo, o transporte urbano que precisam
funcionar adequadamente e inﬂuenciam diretamente
na qualidade de vida do cidadão. Por isso, é legítima e
fundamental a reivindicação dos gestores e Parlamentares por melhores condições para os seus Municípios.
Mesmo porque, Sr. Presidente, eles são cobrados pela
população, que almeja melhores serviços e porque
também os Municípios brasileiros assumiram maiores
responsabilidades nos últimos anos.
O Município, por força do pacto federativo do
Brasil e pelo art. 18 da Constituição de 1988, é considerado o ente do Estado brasileiro, do mesmo patamar de importância da União e dos Estados. Por isso
mesmo, é um dos princípios constitucionais da nossa
federação o compromisso da autonomia ﬁnanceira,
política e administrativa para os Municípios. Está faltando, lamentavelmente, esse entendimento pelos outros entes federativos, pelo Governo Federal e pelos
Governos Estaduais.
Portanto, que se façam as transferências constitucionais, mas que o Poder Executivo, tanto no âmbito
federal como estadual, possa ver nos prefeitos parceiros essenciais da Administração Pública.
Além disso, Sr. Presidente, é importante ressaltar
um fato pouco divulgado. É que, atualmente, os Municípios são os principais responsáveis pela execução
direta de investimentos públicos no Brasil. No período
compreendido entre 1995 e 2008, os Municípios foram
responsáveis...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Prorrogo a sessão por mais 20 minutos.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – E
o meu discurso por mais dois minutos, não, Sr. Presidente?

No período compreendido entre 1995 e 2008,
os Municípios foram responsáveis por 43% do total
investido, enquanto a União arcou com 19%, e os Estados, com 38%.
Quero destacar dois pontos principais da pauta
dos prefeitos em Brasília. É a necessidade, Sr. Presidente, de regulamentar a Emenda Constitucional nº
29, da saúde, porque os Municípios têm hoje a obrigação de 15% para a saúde, e os Estados, de 12%, e
a União não está com essa imposição. É preciso votar
a Emenda Constitucional nº 29, obrigando a União a
aplicar 10% das receitas exatamente na saúde.
Também com relação a vetos, à renegociação do
INSS, esses vetos fazem com que não seja renegociado o débito do INSS com base na TJLP, Taxa de Juros
de Longo Prazo, e também com relação à prescrição
dos débitos após cinco anos.
Portanto, é preciso que essa pauta seja atendida
pelo Governo Federal. É isso que pretendemos.
No Estado da Bahia, Sr. Presidente, lamentavelmente, o tratamento dado aos prefeitos pelo Governador do Estado não é dos melhores. Diferentemente
do Presidente Lula, que tem sensibilidade e está procurando resolver esses problemas com os municípios,
principalmente a queda do FPM em função das isenções de IPI dadas para indústria automobilística, setor
de material de construção e também a linha branca, o
Governador da Bahia não enxerga os prefeitos como
parceiros, e, muitas vezes, os trata inclusive como
adversários.
Recentemente, o Governador chamou os prefeitos
da Bahia de “birutas de aeroporto”. O Governador do
Estado chama os prefeitos de “birutas de aeroporto”
e tem-se mostrado intransigente quanto às demandas
municipais. Há cerca de três meses, tentou esvaziar
a mobilização dos prefeitos baianos ocorrida em Salvador, que, de forma justa, correta – é uma obrigação
deles –, tentavam abrir um canal de negociação sobre
os repasses para os programa de saúde da família e
para o transporte escolar.
Além disso, os prefeitos e vereadores demandam
mais recursos ﬁnanceiros e humanos para a segurança pública. São na Bahia 135 cidades sem delegados,
e o pior: existem concursados esperando assumir as
vagas, e o governo do Estado se coloca indiferente a
esses apelos.
Portanto, Sr. Presidente, agradecendo a oportunidade, ressalto mais um encontro e mais uma marcha,
porque, sem pressão, sem participação e também, por
outro lado, sem sensibilidade do Governo Federal e dos
governos estaduais, diﬁcilmente os prefeitos poderão
cumprir as suas obrigações com os seus munícipes.
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Portanto, destaco essa marcha e espero que seja
mais um momento de entendimento e de atendimento
das reivindicações legítimas dos prefeitos e dos vereadores do Brasil e, em particular, do Estado da Bahia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exª. A marcha dos prefeitos conta com todo o apoio do Senado Federal.
Concedo a palavra, por três minutos, ao Senador
Jayme Campos, pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não estou inscrito para falar pela ordem, mas pela ordem de
inscrição, continuando os trabalhos do dia de ontem.
Quero, no mínimo, cinco minutos, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Srªs e Srs. Senadores, estando na Presidência
dos trabalhos, nós ﬁzemos aqui um acordo de Plenário:
ou suspendemos a sessão ou, por um acordo, estamos
dando a palavra pela ordem aos Srs. Senadores. Se
não tiver acordo, se não foi esse o acordo, eu suspendo
a sessão e a reabro às 13 horas e 30 minutos.
V. Exª, com certeza, participou desse debate
aqui. Concedo a palavra a V. Exª por três minutos,
pela ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, vou tentar resumir aqui em três minutos. Se
passar um minuto ou dois minutos... Acho que o único
Senador nesta Casa que tem respeitado o tempo que
lhe deram é o Senador Jayme Campos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Mesa será complacente com V.Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Muito
obrigado, Senador Inácio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro,
quero me associar ao Senador César Borges, tendo
em vista a sua fala muito importante aqui, por referirse às diﬁculdades que os Municípios brasileiros estão
passando. Lamentavelmente, hoje há uma concentração de receita na mão da Federação, e os Municípios,
que viviam de pires na mão, continuam vivendo de
pires na mão aqui.
O que me chama muito a atenção é ver o Governo
Federal divulgando as obras do PAC, que estão sendo
realizadas em parceria com os Municípios. Entretanto,
Senador Jarbas, na prática, muito pouco tem acontecido. Há Município que não tem condições de dar contrapartida, e, nesse caso, lamentavelmente está sendo
inviabilizado. Há grande propaganda de que o Governo
tem feito, mas, na prática, quase nada estamos vendo,
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visto que, relativamente às contrapartidas, chegam a
pedir até 20%. E, nesse caso, Senador Jarbas, quase
nada está acontecendo de concreto. Particularmente,
eu posso falar isso em relação ao meu Estado de Mato
Grosso: Cuiabá tem diﬁculdades na contrapartida, o
Município de Várzea Grande tem contrapartida, e o
Governo Federal tem só feito muita propaganda.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – V.
Exª permite?
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Por favor,
Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com
revisão do orador.) – Primeiro, Senador Jayme Campos, quero me incorporar à fala de V. Exª em relação
a essa pantomima, essa fraude eleitoral que é o PAC
e que tem possibilitado ao presidente Lula uma campanha eleitoral antecipada. O motivo desse aparte é
porque não vou ter tempo de me inscrever para falar,
vou aproveitar a sua iniciativa de ir à tribuna para falar
sobre o PAC, para fazer um apelo aos dois partidos, aos
dois principais partidos da oposição, no caso o PSDB
e o DEM, para que ambos ou cada um isoladamente, hoje, se possível, ingressem novamente na justiça
com uma ação contra o Presidente da República. Não
é possível que a Justiça de maneira ágil, muito ágil,
esteja cassando mandatos de governadores eleitos.
Já foram cassados dois ou três governadores eleitos.
Enquanto isso o Presidente da República vai para Alagoas, estado vizinho ao meu e faz desbragadamente
campanha eleitoral. O mais alto mandatário do País,
em cima de um palanque, pago com o dinheiro do contribuinte, mesmo proibido pela legislação eleitoral de
assim proceder, faz campanha eleitoral. Não importa
se os dois partidos moveram ação contra o presidente
Lula e a Justiça negou. É preciso tentar novamente.
(Interrupção do som.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Então,
Sr. Presidente, Sr. Senador, o Presidente Lula disse
– está aqui na primeira página do Estado de S. Paulo de hoje, um jornal da maior respeitabilidade – que
fará tudo para eleger sua sucessora, logo retiﬁcando
para falar em sucessor. Ainda no mesmo jornal: “Em
visita a Alagoas, acompanhado da Ministra, o Presidente disse que vai eleger a sua sucessora”. Se isso
não for campanha eleitoral, eu não sei mais o que é
campanha eleitoral. Então, é importante, muito importante, até para ﬁcar registrado nos Anais, que Lula usa
e abusa da sua popularidade. Que ele encampe esta
Casa, transforme o Senado num quintal do Palácio do
Planalto, tudo bem, porque aqui existe uma maioria
que se dobra a esses caprichos. Hoje quem sustenta,
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quem mantém o Presidente Sarney como Presidente
desta Instituição é o presidente Lula.
(Interrupção do som.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Eu
acho, Sr. Senador Jayme Campos, que a Mesa está
muito liberal. Inclusive, mudaram o Regimento para
falar por três minutos. As pessoas falam por quatro,
cinco, seis. O Presidente, realmente, propôs um acordo, que foi compreendido pelo Plenário, que ﬁcou em
silêncio, para que quem quiser falar pela ordem que
falasse, com toda certeza, com permissão de aparte.
Voltando ao assunto, não tem sentido eu apresentar
uma denúncia individualmente, como Senador, como
dissidente de um Partido. Isso tem que ser feito pelos
partidos políticos: o DEM e o PSDB devem ingressar
de imediato, novamente, contra o Presidente da República no sentido de que ele seja punido, como foram
punidos os Governadores que foram afastados dos
seus respectivos cargos em mais de uma Unidade
administrativa do País.
Por isso V. Exª me permita e entenda este meu
aparte, no sentido de dizer que esse PAC é uma palhaçada. E, além de uma palhaçada, é agora...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – ... um
palanque para que o Presidente da República afronte,
a toda a hora e a todo instante, a legislação eleitoral e
desrespeite o TSE e a Corte Suprema do País.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos.
V. Exª tem toda a razão. Espero que possamos,
aqui na trincheira, estar defendendo naturalmente a
sociedade brasileira em relação a esses desmandos,
hoje, que acontecem em nosso Brasil.
Mas, Sr. Presidente, imagino que vão pelo menos
uns cinco minutos, não é? Até porque, se foi prorrogado
por vinte, vinte e cinco minutos, imagino...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PcdoB
– CE) – Mais três minutos, para V. Exª concluir.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu conheço V. Exª, sua bondade, vamos dar pelo menos
uma oportunidade melhor.
Eu quero falar sobre o assunto de Mato Grosso
agora.
Quando desembarcou no Brasil, durante seu
descobrimento, o escrivão Pero Vaz de Caminha já
pressentia a vocação produtiva da nossa terra, tanto que, em sua primeira missiva ao rei de Portugal,
cunhou uma frase profética, que ilustrava a sua crença
no futuro deste País: “Aqui, em se plantando, tudo dá”,
escreveu ele a Dom Manoel.

Relembro essa passagem histórica, para anunciar
que o Ministério da Agricultura, ao fechar o balanço
sobre exportação de commodities no primeiro trimestre
de 2009, constatou que Mato Grosso embarcou 39%
de toda a soja brasileira comercializada com países
estrangeiros.
Isto signiﬁca dizer que, dos 19,3 milhões de toneladas desse grão enviados ao exterior nesses seis
meses, 7,54 milhões de toneladas saíram das lavouras
mato-grossenses. Para se ter uma idéia da importância
desse volume, o Paraná, segundo maior exportador
da oleaginosa, remeteu 3,6 milhões de toneladas aos
nossos parceiros mercantis, enquanto o Mato Grosso
do Sul enviou outras 640 mil toneladas.
Ou seja, Mato Grosso comercializou mais que
o dobro desse produto em relação ao Paraná e nove
vezes mais que o Estado de São Paulo, exportador de
606 mil toneladas de soja. Trata-se, portanto, de uma
posição de destaque de nossa agricultura na balança
comercial brasileira.
Ainda mais quando se sabe que Mato Grosso, em
termos de agronegócio, ﬁca atrás apenas da economia
bandeirante. Dados complementares da Federação das
Indústrias de Mato Grosso também demonstram que,
no setor agropecuário, enquanto os paulistas tiveram
uma queda de 6,5% no volume de suas exportações,
acompanhando uma tendência nacional de recuo, que
foi de 6,93%; nossa região ampliou suas vendas para
o exterior em cerca de 20%.
O resultado dessa equação foi o crescimento de
11% para 14,5% de Mato Grosso no volume total das
exportações brasileiras.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são números expressivos, que devem ser comemorados por
nossa sociedade.
Não há dúvidas!
Mas eles também não devem servir, para encobrir
ou ocultar as enormes diﬁculdades pelas quais passam
os produtores rurais de nossa região.
Plantar, neste País, é um ato de coragem.
Criar animais em escala para o mercado mundial
de alimentos signiﬁca desaﬁar a lógica de especuladores e de ambientalistas oﬁciais. Principalmente em
Mato Grosso, carente de logística de transporte e de
incentivos ﬁscais, cultivar a terra é uma atitude de fé,
uma manifestação cotidiana de esperança.
Para abordar apenas um aspecto dessas adversidades, basta lembrar que o óleo diesel consumido em
nosso Estado é o terceiro mais caro do País, perdendo
somente para Roraima e para o Acre. Em Mato Grosso,
o preço médio desse combustível é de R$2,26 o litro,
mas, em Alta Floresta, Município ao norte e distante
800 quilômetros de Cuiabá, o valor chega a R$2,49 o
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litro, inferior apenas ao praticado no território acreano,
onde chega a custar R$2,58.
A alíquota de ICMS sobre o diesel em Mato Grosso é de 17%, enquanto, em Goiás, São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sul, por exemplo, a incidência desse
imposto chega apenas a 12%. Sendo assim, nossos
produtos ﬁcam mais caros e menos competitivos. O que
resta, na verdade, são a ﬁbra e o destemor de nossos
lavradores, que, a despeito de tudo, ainda conseguem
colecionar recordes em favor da nossa agricultura.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – já estou
quase concluindo, Senador Inácio, que preside esta
sessão –, do total de óleo diesel consumido em Mato
Grosso, 70% se destinam às atividades relacionadas
à agropecuária. Para se ter uma idéia do peso do preço do combustível sobre nossa economia, basta dizer
que 45% do valor ﬁnal de cada tonelada de soja, por
exemplo, tem relação direta com o custo desse insumo. Ou seja, o preço do óleo diesel representa quase
metade na composição do valor do mais importante
produto de nossa pauta de exportação.
Sempre vale a pena recomendar ao Governo
mato-grossense um esforço no sentido de readequar
a alíquota que incide sobre o diesel, tornando-a mais
próxima ou igual ao patamar de outros Estados, como
o nosso vizinho Goiás ou o Paraná e São Paulo.
Desonerar o custo do combustível com impostos
mais justos representa o mesmo que um programa de
incentivo ﬁscal aos nossos produtores, visto que a diminuição do preço do combustível terá impacto positivo
na formulação do preço de nossos produtos.
Mas, Srs. Senadores, não basta sermos líderes
de exportação, campeões em produção; queremos ser,
sim, exemplo de lucratividade, de geração de emprego e de justiça tributária, porque mais lucros atraem
novos investimentos. Nossos investimentos geram
empregos e impostos, que reﬂetem positivamente na
qualidade de vida.
Em sua carta, Caminha conseguiu expressar muito bem o seu sentimento sobre a importância das terras
brasileiras. Se tivesse a oportunidade de acrescentar
alguma coisa ao texto do escrivão lusitano, diria apenas: “terra boa, cultivada por gente melhor ainda”.
Assim, Sr. Presidente, estamos hoje comemorando que Mato Grosso, indiscutivelmente, já é um
dos maiores produtores de grãos e, acima de tudo,
tem contribuído sobremaneira para a nossa balança
comercial.
Faço desta tribuna um apelo ao Governador Blairo
Maggi, para que reduza a carga tributária, ou seja, o
ICMS em relação ao nosso diesel. Mato Grosso, hoje,
paga 17%. Todavia, do outro lado, ou seja, o vizinho
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com Mato Grosso, o Estado de Goiás, o Paraná, São
Paulo e Rio Grande do Sul pagam apenas 12%.
Faço aqui, desta tribuna, um apelo ao Governador, para que reduza o ICMS. Com isso, certamente a
nossa produção será indiscutivelmente mais lucrativa
e, acima de tudo, poderá ser muito mais produtiva, na
medida em que tivermos a participação do Governo
Estadual.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – Srªs e Srs. Senadores, não tendo condições de
manter o acordo pelo veemente protesto feito à Mesa
e aqui ao meu pé do ouvido o Senador Roberto Cavalcanti, suspendo a sessão para ser reaberta às 13
horas e 30 minutos...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB –
CE) – ... prorrogando-a pelo tempo necessário para
deliberações da Ordem do Dia.
Está suspensa a sessão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Fora do microfone.) – Isso é uma indelicadeza, sobretudo...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Não é uma indelicadeza. Continua o acordo.
Os Senadores não estão querendo continuar, nós vamos suspender a sessão...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Fora do microfone.) – Isso é um desrespeito!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – ... que será reaberta às 14 horas e 30 minutos.
(Suspensa às 12 horas e 38 minutos,
a sessão é reaberta às 14 horas e 31 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Reabro a sessão extraordinária deliberativa.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, pela ordem.
Em seguida, ao Senador Antonio Carlos Júnior.
V. Exª tem cinco minutos.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vou tentar ser breve porque os cinco minutos
serão implacáveis.
As últimas duas décadas viram a progressiva
inserção do Brasil no mercado internacional. Esse
processo se deu por meio de diversas políticas que
foram levadas a cabo por todos os governos civis
desde 1985.
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O Governo do Presidente Sarney, por exemplo,
deu ﬁm à campanha conta-movimento, passo fundamental para colocar em ordem as contas públicas.
O Governo Collor, por sua vez, foi responsável
pela abertura de mercados.
O Governo Itamar foi o artíﬁce da estabilização
ﬁnanceira com o Plano Real.
O Governo Fernando Henrique preocupou-se em
privatizar setores como telecomunicações, mineração
e eletricitário ao mesmo tempo em que criou a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O Governo Lula, por ﬁm, estabeleceu programas
sociais que inseriram milhões de brasileiros na economia de mercado.
Essa introdução, talvez um pouco longa, é necessária para aﬁrmar que esses 20 anos possibilitaram a
criação de um mercado de crédito no Brasil.
Um dos principais atores desse mercado consumidor crescente é o segmento dos cartões de crédito,
cuja atuação, ao mesmo tempo em que é merecedora
de elogios, precisa ser melhorada nos aspectos relacionados à ﬁscalização e regulação.
As taxas de administração cobradas dos comerciantes são altíssimas, bem como os juros cobrados
dos consumidores.
Além disso, as operadoras demoram aproximadamente 30 dias para efetuar o pagamento para as
empresas, o que leva estas a buscar empréstimos no
mercado ﬁnanceiro para conseguirem capital de giro.
Esses problemas não são eventuais. As páginas
dos principais jornais brasileiros têm mostrado, de forma repetida, que a falta de atuação do Banco Central
tem gerado problemas para consumidores e empresas, ou seja, para o bom funcionamento da economia
nacional.
Em junho último, a Agência Brasil trouxe matéria
em que o Chefe do Departamento de Operações Bancárias e do Sistema de Pagamentos do Banco Central,
José Antônio Marciano, aﬁrmou que as empresas do
segmento de cartões de crédito e débito não estão
oferecendo o nível de eﬁciência que a sociedade brasileira exige.
Foi valioso, no entanto, ler que o Banco Central,
a Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da
Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda, produziram relatórios
sobre a situação do setor.
O relatório mostra que esses órgãos reconhecem
os problemas graves do setor, os quais são merecedores de atenção especial e, portanto, merecem uma
ação urgente do Estado.
Em primeiro lugar, existe uma grande concentração. Apenas duas bandeiras – Visa e Mastercard

– detêm 90% do mercado. E, para ter acesso a essas
duas marcas, os estabelecimentos comerciais devem
recorrer, respectivamente, às autorizadas Visanet e
Redecard.
A Abecs – Associação Brasileira das Empresas
de Cartão de Crédito e Serviços – admitiu a necessidade de desconcentração do mercado. No entanto, não
aponta prazos ou condições para isso ocorrer.
Sr. Presidente, peço uma concessão de alguns
minutos só para concluir.
O Sr. Inácio Arruda, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A minha presença aqui é para garantir a voz de V.
Exª e a de todos os Senadores da República. Estamos
aguardando o Colegiado de Líderes a chegar a uma
conclusão da eleição da Mesa, vamos dizer, de Ética.
E vamos colocar a Ordem do Dia, porque, no meu entender, há vários créditos importantes que precisam
ser votados.
V. Exª pode usar a palavra pelo tempo que achar
conveniente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI – Obrigado, Sr.
Presidente.
Em segundo lugar, o Governo ressalta a necessidade de que os terminais dos estabelecimentos comerciais aceitem mais de uma bandeira.
A associação do segmento sugere que seja uma
opção e não uma obrigatoriedade. Tudo indica, no entanto, que a obrigatoriedade é essencial para desconcentrar o setor.
Em terceiro lugar, um estudo do Governo sugere também que seja alterado o Código de Defesa do
Consumidor, a ﬁm de que os lojistas possam oferecer
descontos quando o cliente optar pelo pagamento à
vista, o que, a meu ver, é um absurdo, uma vez que a
compra com o cartão é universalmente contabilizada
como crédito à vista. Além do mais, o comércio via
cartão de crédito incrementa o ganho em escala dos
comerciantes, compensando eventuais taxas de administração, evidentemente, desde que justas e não
abusivas como as atuais.
A respeito dessa terceira sugestão, cabe anotar que essa possibilidade foi incluída pelo Senado
no texto da Medida Provisória nº 460, no último dia
7 de julho.
Vale lembrar, ainda, que o Senador Adelmir Santana apresentou projeto de lei que permite compartilhamento de equipamentos por mais de uma bandeira,
o que reduziria os custos dos empresários, bem como
outras medidas relacionadas ao tema.
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Além disso, entidades de defesa do consumidor
defendem que o negócio de cartões de crédito seja
dividido em segmentos – captura, compensação, liquidação e credenciamento seriam desmembrados para
diferentes empresas.
É evidente que o principal problema é a excessiva
concentração do setor. Apenas duas empresas controlam 90% do mercado, o que constitui um autêntico
duopólio. Quaisquer medidas que visem a melhorar a
situação para os consumidores e empresas usuárias
do sistema de cartões devem obrigatoriamente tratar
da questão da concentração. Dada a importância, é
preciso retirar a discussão do âmbito puramente burocrático e trazê-la para ser discutida com mais ênfase
pelo Parlamento.
A realidade é que o Governo precisa regular o
mercado de cartões de crédito e prometeu fazê-lo
até setembro vindouro. A área técnica já trabalha em
regras especíﬁcas para o setor, a exemplo do que foi
feito com as tarifas bancárias. Entretanto, urge superar a fase de estudos e partir para a implementação
das novas medidas.
A decisão do Governo de disciplinar o funcionamento desse importante mercado, hoje o principal meio
de pagamento do País, decorre do diagnóstico feito
pelo Banco Central, Ministério da Fazenda e Ministério
da Justiça, alertando para a enorme concentração de
empregas e pouca concorrência de mercado. Sabemos
que o Governo não quer e não vai tabelar as tarifas, o
que seria incompatível com a economia de mercado.
Todavia, deverá ﬁxar regras claras para a cobrança,
prazos de pagamento a lojistas, promover a desconcentração do segmento e ainda zelar pela relação
entre as bandeiras e os bancos. É o que a sociedade
reclama e espera do Banco Central.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância
do tempo e pela oportunidade de estar nesta tribuna,
na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após o brilhante pronunciamento do nosso Senador
Roberto Cavalcanti, e como estamos presidindo esta
sessão deliberativa extraordinária, queremos chamar
a atenção para o Colégio de Líderes, para as Lideranças. Nós, o bom senso e o espírito da lei de Montesquieu entendemos que eles devem chegar a uma
conclusão, eleger a Presidência da Comissão de Ética
e vir aqui, porque, se não aproveitarmos o número de
inscritos que o painel aponta, não terá legitimidade a
representatividade dos Líderes. Então, eles podem
chegar a um consenso.
Na Ordem do Dia, há quatro grandes empréstimos
a Estados brasileiros e ainda há um pedido chegando
agora, relativo à questão de urgência.
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Assim, Srs. Líderes, chamamos a atenção para
que V. Exªs se reúnam e façam um acordo; ou, então,
que venham aqui e tenham coragem de dizer que não
entraram em acordo. Aí eu vou encerrar a sessão. E
acabou o... Vou encerrar! Eu sei aqui o que estou fazendo. Eu é que estou presidindo esse negócio.
Então, é o seguinte: ou os Srs. Líderes assumem
as suas responsabilidades e cheguem a um acordo:
Sr. Renan Calheiros, do PMDB; Sr. Francisco Dornelles, do PP; Gim Argello, do PTB; Osmar Dias, do PDT;
Aloizio Mercadante, do PT; João Ribeiro, do PR; Antonio Carlos Valadares, do PSB; PRB, Marcelo Crivella;
Líder do PCdoB, Inácio Arruda; José Nery, do PSOL;
Raimundo Colombo, do DEM; José Agripino; Arthur
Virgílio; e Romero Jucá. Ou, então, Srs. Líderes, esta
reunião tem que ter Ordem do Dia e aí vai ter o recesso.
A sessão só terá legitimidade se esse painel, que está
dando legitimidade, 70 Senadores... eles representam
os Senadores, os 70. Então eles podem aprovar aqui
por acordo. Caso contrário, se encerrarmos, essa outra reunião não dará quórum. E os empréstimos que
estão na Ordem do Dia, são quatro – e estou sendo
informado de que está chegando um de urgência –,
serão prejudicados.
Então, Srs. Líderes entrem em acordo ou venham
aqui dizer que não estão em acordo.
Bom, nós vamos aqui, usando o espírito da lei,
chamar como Líder o Antonio Carlos Júnior, do Democratas.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, mas não vamos ouvir o Líder que já está
na tribuna? Eu darei a todo mundo a palavra...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Então vou ouvir primeiro o ACM Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
...enquanto aguardamos a decisão dos Líderes.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela Liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois assuntos me
trazem aqui hoje. O primeiro deles é sobre a Bahia. Na
maioria das vezes, falar da Bahia nos enche de prazer
e de orgulho. Falar de seus ﬁlhos, de suas obras, de
sua cultura multirracial, de suas belezas naturais. Em
outras ocasiões, falar da Bahia nos entristece. Entristece-nos, envergonha-nos, mas nos obriga e dá força
para denunciar e apontar caminhos.
Mais uma vez, venho perante os senhores e o
País lamentar e denunciar o fato de que a Bahia permanece, cada vez mais, acuada pela violência.
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Sr. Presidente, impera em nossas cidades um clima de tamanho desassossego, que contamina todos
nós, que sabemos que a população está desprotegida e que o Estado pouco ou nada vem fazendo para
resolver a situação.
Srªs e Srs. Senadores, sabemos que, para se resolverem problemas, devemos procurar suas causas
e não seus culpados. Mas o que fazer quando causas
e culpados se confundem?
Um governo ineﬁcaz só poderia mesmo adotar
políticas públicas ineﬁcazes. Um governo que já vê
chegar seu ﬁnal e que ainda não desceu dos palanques de campanha.
Um governo que permanece inerte enquanto
pessoas são vítimas de assaltos, furtos, toques de
recolher comandados por traﬁcantes.
A incompetência do governo petista na Bahia é
tão grande que parece ser intencional.
Neste governo, na contramão do que ocorre no
resto do País, a dengue alastrou-se por todo o Estado.
Neste governo, a educação alcançou o mais
baixo índice de qualidade em nossa história, batendo
recordes negativos nos testes do Enem.
E o que dizer da economia? A Bahia, que já liderou, com larga margem, a atração de investimentos
na Região Nordeste, agora patina, com queda nos investimentos e até mesmo perda de plantas industriais
para Estados vizinhos e do centro-sul.
Mas talvez seja a violência, Sr. Presidente, o
maior mal que este governo trouxe para a Bahia. Uma
situação jamais vista.
Por obra do governo Jaques Wagner, a Bahia
agora aparece nos jornais nacionais protagonizando
cenas de violência. Isso quando não exibe atos de comédia ou teatro do absurdo, como foi a entrevista do
Secretário de Segurança do Estado, negando que a
Bahia esteja enfrentando, como já disse, até mesmo
toques de recolher impostos por quadrilhas.
Fico imaginando o que o cidadão baiano pensou
ao ver quem deveria protejê-lo dar declarações como
essas na TV, mentirosas, para todo o País.
Srªs e Srs. Senadores, as estatísticas são alarmantes e desmentem o Governador e o seu Secretário
de Segurança Pública.
Desde 2007, início do Governo Jaques Wagner,
o número de assassinatos em Salvador e Região Metropolitana não para de crescer.
Em 2008, novo aumento, desta feita de quase
50% em relação ao ano anterior.
E agora, Srs. Senadores, em 2009, em menos
de seis meses, quase mil já pereceram na capital e
Região Metropolitana.

E isso se repete no interior!
São incontáveis os relatos que recebo de Prefeitos que denunciam a falta de apoio do Governo do
Estado.
Nos Municípios faltam tudo: viaturas, dependências adequadas, efetivo policial. Falta até delegado!
Na Bahia, nem mesmo quem zela pela segurança
está livre de se tornar vítima.
No ano passado, foram assassinados 34 policiais militares. Este ano, seis já morreram, inclusive
um policial federal.
Senhor Presidente, não dá para esperar 2010 e
o novo governo que certamente virá.
O governador Jaques Wagner precisa sair desta
letargia e agir.
O governador Jaques Wagner precisa aproveitar o que lhe resta de mandato e salvar a vida dos
baianos.
Quem sabe assim, o Governador salva também
o que resta de sua biograﬁa política.
O outro assunto que me traz à tribuna é a CPI da
Petrobras. Finalmente, após dois meses, conseguimos
instalar a CPI da Petrobras.
Foi um tempo em que se fez de tudo para derrubar a investigação, desde a retirada de assinaturas,
em troca de promessas que não seriam cumpridas,
até o desvio do foco da investigação para a Casa investigadora, passando pelas acusações ridículas de
“tentativa de privatização” e culminando com a, até
agora, bem-sucedida operação de controle total dos
postos-chave da comissão.
Mas ontem à tarde, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Senado ﬁnalmente conseguiu instalar a
CPI da Petrobras.
Quero informar que já protocolamos 52 requerimentos na comissão. Neles, solicitamos informações
junto ao Tribunal de Contas da União, à Justiça Federal e à Polícia Federal. Também convidamos especialistas, membros do Ministério Público, entre outros,
a nos auxiliar a analisar os assuntos pertinentes aos
trabalhos da comissão.
Por ﬁm, estamos requerendo a convocação de
depoentes para que compareçam perante a comissão, a ﬁm de esclarecer os muitos pontos obscuros
que envolvem a gestão da empresa, objeto da investigação da CPI.
Queremos esclarecimentos sobre várias questões, especialmente as que envolvem as operações
“Águas Profundas” e “Castelo de Areia”, da Polícia
Federal, mas também sobre denúncias de aparelhamento da Agência Nacional de Petróleo e da própria
Petrobras, além de irregularidades em patrocínios e
no pagamento de royalties.
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Espero que não tenha sido em vão.
Embora a imprensa aponte certa disposição “engavetadora”, detectada nos membros da base governista nomeados para a CPI, o presidente eleito e o relator
designado vêm dizendo reiteradamente desde ontem
que haverá, sim, investigação. Vamos esperar.
Vejo ali o Senador Jarbas Vasconcelos. V. Exª
gostaria de se manifestar?
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) –
Não, Senador. Perdão ter lhe tumultuado. Eu levantei,
porque vou pedir a palavra ao Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Vamos aguardar que demonstrem, na condução dos
trabalhos, a efetiva determinação em apurar as irregularidades e, assim, sanear a Petrobras, pois é isso
mesmo que pretendemos com essa CPI, ao contrário do que diz um Governo que se mostra apavorado
com uma idéia da abertura das várias caixas-pretas
da empresa.
Vamos esperar – e eu tenho esperança – que o
presidente e o relator sejam mais do que apenas os
braços direito e esquerdo do Planalto em uma investigação do tipo “chapa-branca”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Depois do pronunciamento de Antonio Carlos Júnior,
como Líder do DEM, nós voltamos a chamar a atenção
dos Líderes, do Colégio de Líderes: a responsabilidade é deles. A Mesa Diretora está aqui. Eu represento
a Presidência.
Então, nesta sessão extraordinária deliberativa,
entre os assuntos da Ordem do Dia, temos quatro
créditos a serem votados. Há pouco, o Paulo Duque
veio pedir para colocar em votação o do Rio de Janeiro. Mas serão prejudicados se os Srs. Líderes que eu
nomeei aqui – Renan Calheiros, Francisco Dornelles,
Gim Argelo, Osmar Dias, Aloizio Mercadante, João
Ribeiro, Antonio Carlos Valadares, Marcelo Crivella,
Inácio Arruda, José Nery, Raimundo Colombo, José
Agripino, Arthur Virgilio e Romero Jucá – não chegarem a um acordo, porque eles representam os 70 Srs.
Senadores – então haverá legitimidade da aprovação.
Serão prejudicados os empréstimos para São Paulo,
Espírito Santo, Rio de Janeiro – o Senador Paulo Duque já veio fazer o apelo aqui –, Recife, Pernambuco
e está chegando agora à Mesa – está aqui – Caxias
do Sul, do Rio Grande do Sul.
Então, advirto aos Srs Líderes que venham aqui,
ou entrem em acordo para o funcionamento da Comissão de Ética, ou tenham a coragem de dizer, que
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nós encerraremos a sessão, e esses empréstimos só
serão aprovados depois do recesso.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem,...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– ... tem o pedido de V. Exª e depois de Jarbas Vasconcelos. Expedito Júnior, Jarbas Vasconcelos, Jayme
Campos e Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Coloque
a ordem, Sr. Presidente, de quem pediu primeiro.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Antes de entrar no assunto, Sr. Presidente, eu gostaria
de primeiro agradecer a V. Exª, parabenizar V. Exª por
estar chamando aqui os Líderes para que possamos
realmente decidir sobre esta questão da Comissão de
Ética e votarmos, começarmos a votar as matérias que
estão paralisadas na Mesa.
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar aqui a presença dos Vereadores do Município de Guajará-Mirim
que estão na nossa galeria. Ontem, quando citei aqui o
Vereador Célio e o Vereador Guerard de Castro, deixei
de citar o Vereador Galêgo, grande liderança também
do Município de Guajará-Mirim. O Vereador Serginho
está presente também. O Vereador Quintão, o Vereador
Mário Sérgio e o Vereador Paulo Nébio. Praticamente
toda a Câmara de Vereadores, Sr. Presidente, está aqui
representada, juntamente com o Prefeito. Vieram aqui
para a Marcha dos Prefeitos do Brasil.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, agora há
pouco, mais uma vez, muitas injúrias foram levantadas
novamente contra o Governador Ivo Cassol, contra o
Governador do meu Estado.
Assumi o compromisso com a população de Rondônia de que eu não permitiria que isso acontecesse
aqui. Assim que viesse para cá, assim que colocasse
os pés nesta Casa eu não permitiria que falassem palavras jogadas em vão, falácias, coisas que não são verídicas, que não são verdadeiras, contra o meu Estado
e, principalmente, contra o Governador Ivo Cassol.
Agora, querem acusar o Governador Ivo Cassol de ser o responsável pela invasão de mais de mil
pessoas que, desde ontem, tomaram como posse a
construção da Usina de Jirau. E não estão permitindo
que isso aconteça, Sr. Presidente, por causa do compromisso entre o Governo Federal, o Ministro Minc e
o Presidente do Ibama com os nossos pequenos produtores da Reserva de Bom Futuro. Simplesmente não
cumpriram. É um documento assinado pelo Ministro
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Minc, pelo Rômulo, Presidente do Ibama, e que não
tem validade nenhuma, Sr. Presidente. É a troca de
duas áreas. Ora, se se pode invadir uma área para
a construção de uma usina, por que não se pode ter
uma área para assentamento? Essa é a briga do Governador Ivo Cassol. Essa é a defesa do Governador
Ivo Cassol. Quando veio a Brasília, sentou-se com
praticamente toda a equipe da Ministra Dilma, para
que pudéssemos fazer essa compensação da área. É
lógico que nós queremos a usina. Eu disse ontem desta
tribuna. Mas nós também não queremos ﬁcar com um
problema social pendurado num prego, Sr. Presidente.
Nós queremos resolver também os problemas sociais
do nosso Estado.
Hoje acaba de chegar mais um documento assinado agora pela Drª Erenice, representando a Ministra
Dilma, enviado ao Governador Ivo Cassol, em que assume praticamente os mesmos compromissos que já
foram feitos e assumidos com o Ministro Minc e com
o Presidente do Ibama, Dr. Rômulo.
Sr. Presidente, o povo de Rondônia não pode ser
feito de palhaço, o povo de Rondônia não pode ser tratado como mercadoria de troca, o povo de Rondônia
tem que ser respeitado, Sr. Presidente.
Nós não podemos simplesmente, por uma política
de não se cumprir acordos aqui no Governo Federal,
jogar o povo para segundo, terceiro ou quarto plano,
ou sei lá qual é o plano do Governo Federal para com
o povo do nosso Estado.
Eu não permito isso. Quando alguém usar esta
tribuna para falar do meu Estado, que seja para falar
a verdade. Eu poderia usar esta tribuna plenário, Sr.
Presidente, para levar muitas coisas para o nosso Estado. Nós precisamos ainda resolver o problema da
transposição; nós precisamos resolver o problema da
BR-364; nós precisamos resolver o problema do anel
viário de Ji-Paraná; nós precisamos resolver o problema da 425, que liga o Município de Guajará-Mirim;
nós precisamos resolver o problema do Município de
Pimenta Bueno, duas obras inacabadas – iniciadas e
paralisadas; nós precisamos resolver o problema ainda
da BR-429! Quando usarem a tribuna deste Senado,
que o façam em defesa do povo de Rondônia.
Se o Governador tivesse incentivado – o que não
fez; parabéns ao Governador Ivo Cassol –, certamente
estaria defendendo os interesses daquelas pessoas
menos favorecidas, que é o povo do nosso Estado.
Entre a construção de uma usina – torno a dizer
– e a solução de problemas sociais do meu Estado,
que se resolvam os problemas sociais do meu Estado,
porque, com a usina, Sr. Presidente, nós vamos resolver o problema de energia não só para o meu Estado,

mas também do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas
Gerais, enﬁm dos grandes centros.
A única coisa que eu peço aqui e exijo é respeito
com o povo do meu Estado, respeito com quem está
trabalhando, respeito com quem está transformando
o Estado de Rondônia. É um campo de obra o nosso
Estado, os quatro cantos do meu Estado! Senador Mão
Santa, se V. Exª, que já esteve lá, voltar a Rondônia,
vai ver o quanto o Governador Ivo Cassol está transformando em obras o meu Estado. É por isso que não
permito que façam injustiça nem com ele nem com o
povo do meu Estado!
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE)
– Sr. Presidente, o senhor poderia falar a ordem da
minha inscrição?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, ao Senador Jarbas Vasconcellos. Pedimos
ao Senador Jarbas Vasconcellos a sua inﬂuência para
trazer os Líderes para cá, porque temos um empréstimos do Bird para o Município do Recife, que S. Exª
tanto representa com grandeza.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, o senhor poderia ver a ordem dos
inscritos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Estamos seguindo aqui.
Jarbas Vasconcellos agora com a palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu concordo com V. Exª, nós estamos
às vésperas do recesso e V. Exª está sendo claro, transparente e enérgico, no sentido de exigir as presenças
dos Líderes nesta Casa para resolver o impasse.
Sr. Presidente, eu venho hoje a esta tribuna para
falar de um assunto que é de grande importância para
o setor da pecuária de leite em todo o meu Estado de
Pernambuco. Trata-se da praga da cochonilha do carmim, que vem devastando há uma década as plantações de palma forrageira no sertão e no agreste pernambucanos.
É um discurso longo, Sr. Presidente. Eu faço todo
um histórico da praga, que, como eu disse, há 10 anos,
infelicita a pecuária do agreste e do sertão do semiárido. Faço um documento também descritivo sobre a
praga e apresento, também, nesta oportunidade, um
requerimento ao Ministro da Agricultura para as providências cabíveis.
Eu pediria a V. Exª que acolhesse o meu pleito
no sentido de dar como lido todo o meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna para falar de
um assunto que é de grande importância para o setor
da pecuária de leite no meu Estado de Pernambuco.
Trata-se da praga da cochonilha do carmim, que vem
devastando há uma década as plantações de palma
forrageira no Sertão e no Agreste pernambucanos.
Para quem desconhece a cochonilha, se trata
de um pequeno inseto originário do México e que é a
principal base de um corante natural de cor vermelho
escuro, utilizado em alimentos e também na produção
de medicamentos e de roupas.
O problema é que esse pequeno animal se alimenta da seiva de cactos, como é o caso da palma
– utilizada em larga escala pelos criadores de gado
leiteiro em todo o Nordeste.
Há cerca de 11 anos, a cochonilha mexicana foi
introduzida ilegalmente em Pernambuco, iniciando um
processo de expansão pelo interior do meu Estado. O
que era para ser uma alternativa econômica para pequenos produtos rurais se transformou numa praga que
vem devastando as plantações de palma forrageira.
O setor leiteiro é hoje um dos mais importantes
da agropecuária de Pernambuco, com cerca de 470
mil vacas de ordenha e uma produção de 630 milhões
de litros de leite por ano. A maior parte desse rebanho
se encontra nas regiões do Sertão e do Agreste, que,
juntas, representam 87% dos animais.
A palma é a principal fonte de alimentação para o
rebanho nordestino, seja ele bovino, caprino ou ovino.
Essa forrageira ganhou espaço na Região porque é
resistente ao Semiárido. É possível se colher até 400
toneladas de palma por hectare, a cada dois anos,
dependendo da tecnologia empregada.
Hoje, no Nordeste, a área plantada chega a 500
mil hectares, com Pernambuco respondendo por cerca de 30% desse total. Daí a gravidade da praga da
cochonilha que ameaça dizimar essa que é uma das
poucas riquezas dessa tão sofrida população do Semiárido nordestino.
Recentemente estive participando de um encontro
do PMDB no município de Garanhuns, localizado na
microrregião de Itaparica e distante 229 quilômetros do
Recife. Diversos criadores me procuraram para tratar
desta praga e eu assumi o compromisso de trazer a
questão aqui, à tribuna do Senado Federal.
Durante o período em que estive à frente do
Governo de Pernambuco, entre 1999 e 2006, empreendemos diversas iniciativas para combater a cochonilha, mas ela se apresentou mais resistente do que
imaginavam os técnicos da Secretaria de Produção
Rural. Por meio da Empresa Pernambucana de Pes-
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quisas Agropecuárias, foram iniciadas ações de controle da praga.
Outra medida efetiva tomada pela Secretaria
de Produção Rural de Pernambuco foi o teste de variedades de palma mais resistentes, que começou a
apresentar resultados positivos, com a distribuição
das variedades de maior sucesso entre os produtores.
Nosso Governo também realizou um cadastramento
dos produtores do Sertão do Pajeú, uma das regiões
mais prejudicadas.
A importância desse setor para a economia pernambucana foi reconhecida pelo nosso Governo, que
também teve a iniciativa pioneira de criar o Programa
do Leite. Esse projeto – que signiﬁcava um investimento anual de R$ 30 milhões – permitiu ao mesmo
tempo combater a fome e as deﬁciências nutricionais
das populações mais carentes e também incrementar
a agropecuária.
Uma iniciativa tão bem sucedida que terminou
incorporada pelo Governo Federal. Por tudo isso, é
extremamente preocupante o avanço da praga da cochonilha. Já existem informações de que o inseto já foi
identiﬁcado também no vizinho Estado da Paraíba.
Senhor Presidente, acredito que é chegada a hora
dessa luta contra a cochonilha contar com o apoio do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Temo que essa praga vá além das fronteiras de Pernambuco e coloque em risco toda a bacia leiteira do
Nordeste.
Neste sentido, quero comunicar a esta Casa que
estou enviando um relatório sobre a questão e apresentando Requerimento de Informação ao Ministro Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, acerca das medidas desta Pasta diante
do problema da praga da cochonilha do carmim.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento. Se V.
Exª quiser ler todo o documento, tem a palavra assegurada. (Pausa.)
Pela ordem, Papaléo Paes, que representa o
Estado do Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tive oportunidade de manhã – e estou tendo
agora – de prestar minha solidariedade ao Senador
Antonio Carlos Valadares, que, por motivos realmente
políticos, pediu sua retirada do Conselho de Ética. Faço
isso porque todos conhecemos o Senador Valadares,
em quem vemos um homem sério, competente e talhado para fazer parte do Conselho de Ética.
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A outra situação, Sr. Presidente, é que estamos,
desde ontem, com a presença garantida – porque ontem foi suspensa a sessão, hoje, também foi suspensa
a sessão e reaberta agora por V. Exª. A suspensão da
sessão, não tendo havido a votação da LDO ontem,
se deu exatamente em função do seguinte acordo: nós
da Oposição entraríamos em votação desde que fosse
instalado o Conselho de Ética, que, segundo compromisso que não foi cumprido ontem, mas que poderá
ser cumprido hoje pela base do Governo, deverá ser
instalado às 15 horas. Entretanto, se não houver a
instalação do Conselho de Ética, continuaremos em
obstrução. O PSDB e o Democratas, pelo menos, continuarão em obstrução.
Por isso, estou chamando a atenção para esse
fato, exatamente para que V. Exª, que está convocando
os nossos Líderes, saiba que eles realmente devem
estar envolvidos na questão do Conselho de Ética. Por
isso, deverão comparecer aqui no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu quero aplaudir os dois Líderes que já estão aqui,
Inácio Arruda e Colombo.
V. Exª continue.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – E temo
que a presença dos dois Líderes da base do Governo
seja sinal de que não vai haver a instalação do Conselho de Ética. Então, nós não votaremos; continuaremos em obstrução.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nós lamentaremos, porque temos matérias de grande
importância para os Estados do Espírito Santo, do Rio
de Janeiro, para o Município de Recife, e outros que
estão chegando agora.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Ceará, Distrito Federal e São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Estado do Pará, Distrito Federal, Caxias do Sul, no
Rio Grande do Sul.
Os Líderes representam os setenta. Simbolicamente, poderia ser aprovada a Ordem do Dia.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Posso
complementar, Excelência?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Diga.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Caso não
haja o cumprimento do compromisso, nós manteremos
o painel, como foi feito ontem, e amanhã nós votamos.
Porque, nessas votações, se alguém pede veriﬁcação
de quórum, teremos que votar nominalmente e, para
isso, não temos quórum. Temos número no painel, mas
não temos quórum presente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Jarbas Vasconcelos será atendido na
forma do Regimento, no requerimento que fez apontando uma praga da agricultura que vitima o Estado
de Pernambuco.
Então, pela ordem, seria o Cícero Lucena.
(Pausa.)
O Senador Alvaro Dias, que havia pedido. Em
seguida, o nosso Colega Augusto Botelho.
Senador Alvaro Dias, V. Exª, que tem grande inﬂuência – e, se não é o líder, deveria ser –, busca a
sensibilidade das Lideranças, que poderão prejudicar
o andamento desses projetos em que vamos aprovar
recursos para vários Estados.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Mão Santa, não há a intenção de prejudicar. A Oposição tem uma posição ﬁrmada com muita clareza.
Assim que se eleger e instalar o Conselho de Ética,
a Oposição estará presente para deliberar. Isso pode
ser hoje ou pode ser amanhã, sem prejuízo para os
Estados e Municípios interessados na deliberação
desses projetos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É,
mas há a sabedoria – diga para os Líderes – que diz:
“Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”. E nós
estamos aqui para deliberar sobre essas matérias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Creio que
será feito hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu acho que V. Exª interpreta bem o sentimento.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – As lideranças políticas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Chegou outro líder aqui, Antonio Carlos Valadares,
e Gim Argello também. Então, essas lideranças que
estão demonstrando sensibilidade estão chegando
ao plenário.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...estão
se dirigindo para a reunião do Conselho de Ética e,
se ocorrer a instalação do Conselho de Ética, logo a
seguir, estaremos restabelecendo quórum no plenário
para deliberação.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Não precisa
suspender a sessão?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não, não, não.
O SR. ALVARO DIAS ((PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não
há necessidade.
Sr. Presidente, trago à tribuna um tema que interessa a milhões de brasileiros.
Os brasileiros sofrem com mais um golpe disparado pelos bancos e carregam, além disso, a in-
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dignação de ver seu próprio Governo defendendo os
interesses dos banqueiros e contra os interesses dos
poupadores brasileiros.
Milhões de poupadores foram prejudicados por
uma correção monetária equivocada durante o Plano
Verão. E nós trazemos ao Senado Federal, na tarde
de hoje, a Carta Aberta do Idec – Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor – dirigida ao Presidente
Lula. Nesta Carta Aberta, os poupadores prejudicados
protestam por perdas que querem recuperar, contra a
solidariedade do Governo aos banqueiros do País.
Em que pese o entendimento de todos os tribunais brasileiros, que asseguram o ressarcimento de
poupadores, o Banco Central e o Ministro da Fazenda
se pronunciaram em defesa dos bancos, dos banqueiros, como destaca esta carta do Idec ao Presidente
da República.
Vale ressaltar que as ações que reivindicam as
perdas das cadernetas de poupança não questionam
o mérito ou a constitucionalidade dos planos econômicos, mas tão-somente a aplicação retroativa que os
bancos deram a eles.
O Banco Central solicitou participar, ao lado dos
bancos, da ação proposta ao Supremo Tribunal Federal
para frear milhares de decisões favoráveis aos poupadores. O Ministro Guido Mantega, como destaca o
Idec, declarou que o Governo Federal “fechou posição
contra os poupadores”.
Os valores que as instituições ﬁnanceiras terão
que devolver aos cidadãos – lesados nos seus rendimentos – são ínﬁmos se comparados aos lucros dos
bancos. Apenas, no ano passado, por exemplo, o Bradesco, Santander/Real, Itaú/Unibanco, Banco do Brasil
e Caixa, lucraram mais de R$30 bilhões.
Os bancos lucraram aproximadamente R$200
bilhões durante o Plano Verão. Resumidamente, por
ocasião do Plano Verão, em janeiro de 1989, com base
em informações do Banco Central e da Revista Bancária, os bancos aplicavam menos de 51% dos recursos
às mesmas taxas que remuneravam os aplicadores e
usaram em outras aplicações.
A rentabilidade de aplicar no mercado interbancário foi 6,8 vezes mais elevada do que a rentabilidade
da poupança desde a ocasião até o ﬁnal de 2007.
Se todos o valores em discussão tivessem sido
creditados na poupança por ocasião do Plano Verão
equivaleriam a cerca de R$29 bilhões.
Portanto, é pouco crível que os bancos não estejam preparados para pagar esta conta, ainda mais
que isso ocorrerá ao longo de muitos anos, conforme
o término de cada ação judicial.
É inquestionável: milhões de poupadores foram
lesados pelo critério ilegal de aplicação retroativa dos
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bancos. Os que reclamaram na Justiça alimentam a
esperança de que seja feita justiça; os que não o ﬁzeram, infelizmente, deverão amargar o prejuízo, o prazo
prescricional se aproxima.
Portanto, Sr. Presidente, peço que V. Exª considere lido todo o teor deste pronunciamento.
O que é importante destacar é que cabe ao Governo defender o interesse do poupador e não do banqueiro.
É estranho que o Governo Lula, que tem origem popular,
que especialmente quando na oposição empalmava a
bandeira dos trabalhadores brasileiros, tenha esquecido
os seus compromissos, a sua história, o seu passado
e passe a defender os banqueiros, tentando contrariar
uma legítima aspiração daqueles que pouparam e foram,
lastimavelmente, prejudicados em razão de correção
monetária equivocada durante o Plano Verão.
Portanto, Sr. Presidente, nós estamos, neste primeiro momento, fazendo um apelo da tribuna do Senado
Federal. Essa é uma questão que será julgada no Supremo Tribunal Federal, e nós esperamos que o Governo
do País se afaste desse pleito. O pleito dos banqueiros
não deve ser o pleito do Governo. O Governo deve ser
o advogado do povo brasileiro e não dos banqueiros
do País. Os banqueiros no Governo Lula foram privilegiados, tiveram lucros estratosféricos. Nunca ganharam
tanto dinheiro como ganham no Governo Lula.
Portanto, não há razão, não há justiﬁcativa que
possa autorizar o Governo, com legitimidade, a defender o interesse dos banqueiros no País.
Sr. Presidente, é esse o registro que faço. Aqui
há outros termos desta Carta Aberta ao Presidente da
República. Peço a V. Exª que autorize a publicação, na
íntegra, nos Anais do Senado Federal.
Fica o alerta. Nós acreditamos que o Supremo
Tribunal Federal estará ao lado dos poupadores brasileiros. Mas o que nós lamentamos é que o Governo
Lula, em vez de se solidarizar com brasileiros, aqueles que realmente são os construtores do progresso
deste País e que são os grandes penalizados nos
momentos cruciais de crises econômicas, as crises
que produziram planos equivocados como ocorreu
em várias oportunidades e é a razão desse pleito dos
poupadores... Nós esperamos que o Governo se retire dessa causa. Essa não é uma causa boa para o
Governo. Essa é uma causa injusta e o Governo não
deve subscrevê-la.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela paciência.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos agora o Senador Augusto Botelho. Estamos alternando. Depois vamos chamar o Líder Osmar
Dias. Há outro Líder inscrito: Raimundo Colombo.
Agora usará da palavra o Senador Augusto Botelho, que representa o PT de Roraima.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, me inscreva como Líder
do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª acaba de ser inscrito.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Posso falar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pode falar.
O Antonio Carlos Valadares abdicou antes de tomar posse na Presidência do Conselho de Ética.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao
meio do ano. Muitas decisões importantes foram tomadas por esta Casa no primeiro semestre de 2009,
apesar dos problemas que temos enfrentado. Porém,
acredito que conseguimos cumprir, pelo menos em
parte, com o nosso dever para com o Brasil, apesar
de sabermos que precisamos avançar muito.
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Durante o primeiro semestre deste ano, tive a
honra de ser o protagonista de muitas ações que beneﬁciaram Roraima, especiﬁcamente, e o Brasil aqui no
Congresso Nacional. Meu objetivo maior nesta Casa é
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, especialmente os brasileiros de Roraima e da Amazônia.
Tenho trabalhado para levar mais verba, principalmente às áreas de educação, saúde e infraestrutura.
Consegui incluir na LDO, que deve ser aprovada hoje
ou amanhã, algumas metas importantes para meu
Estado. Estamos discutindo e trabalhando no sentido
de conseguir um acordo e aprovar esta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Consegui incluir na LDO algumas
metas importantes para meu Estado, como o asfaltamento da BR-432, o incremento do número de famílias
atendidas pelo saneamento básico em Boa Vista, mais
recursos para obras de infra-estrutura nos Municípios
de Roraima, entre outras ações.
Já consegui a liberação de emendas de minha
autoria para a construção dos Blocos de Saúde do
antigo Cefet (Escola Técnica; hoje, Instituto Federal de
Educação Tecnológica), para a Universidade Federal
de Roraima e para a construção do Hospital-Maternidade na Pintolândia – temos R$16 milhões disponíveis desde janeiro do ano passado para a construção
desse hospital, que está ainda em fase de discussão
de readaptação do Projeto – e também a reforma total da BR-174.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, até aqui
votamos matérias muito importantes nesta Casa. Neste primeiro semestre de 2009, ajudei a aprovar vários
projetos que beneﬁciarão Roraima, o meu Estado. Na
Comissão de Agricultura do Senado foi aprovada a
isenção de IPI para veículos comprados por agricultores
familiares, por suas associações ou por cooperativas
de agricultores familiares. Fui relator desse importante
projeto, isso signiﬁcou uma grande conquista para os
produtores rurais da agricultura familiar do Brasil em
Roraima, pois assim eles poderão melhorar a situação
de trabalho e transporte dos seus produtos.
Foi também aprovada no Senado uma proposta de minha autoria que autoriza o aproveitamento
de recursos hídricos do rio Mucajaí, pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. A intenção é
fomentar investimentos para a implantação da usina
do Paredão, que já está autorizada pelo Legislativo,
faltando apenas ser votada aqui no plenário geral. A
usina de Paredão é essencial para o abastecimento
de energia do meu Estado, que recebe energia, toda,
de uma usina da Venezuela e, por que não dizer, para
o abastecimento do Brasil.
Sr. Presidente, no início de junho, fui relator, na
Comissão Mista de Orçamento, da Medida Provisória
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que liberou R$1,2 bilhão para atender às vítimas dos
Municípios das Regiões Norte e Nordeste e para dar
suporte ao Ministério da Saúde para desenvolver as
ações que estão sendo executadas, muito eﬁcientemente, aliás, de prevenção e combate a uma possível epidemia de gripe suína no Brasil. Por enquanto,
embora, infelizmente, tenha havido quatro mortes, a
doença está sendo mantida sob controle.
Em maio, Presidente Mão Santa, eu fui eleito
Presidente, com o apoio de V. Exª, inclusive, da Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento
e Defesa da Saúde, ligada à Comissão de Assuntos
Sociais do Senado.
Também em maio, recebi um importante prêmio
– o Mérito Legislador 2008 – por ter apresentado no
Senado a Proposta de Emenda à Constituição nº 93,
de 2003. Essa PEC propõe inserir na Constituição dispositivo permitindo à mulher que não trabalha fora de
casa a possibilidade de vir a participar das expectativas de aposentadoria do marido em caso de separação. Em alguns países, como a Alemanha, a França
e o Canadá, já existe esse direito. Quando o casal se
separa, separam-se todos os bens, mas a expectativa
de aposentadoria, quando só o marido ou só a mulher
que trabalha, é dividida também entre os dois. Essa
premiação que recebi foi promovida pelo Instituto de
Estudos Legislativos Brasileiros (Idelb) em parceria com
o Senado Federal e o Instituto Legislativo Brasileiro.
Em abril, fui designado por esta Casa para acompanhar a retirada dos não-índios de Raposa Serra do
Sol. Eu e o Senador Mozarildo passamos dez dias lá,
trabalhando para evitar qualquer tipo de confronto mais
violento ou qualquer exacerbação das pessoas responsáveis pela retirada dos não-índios da área.
Em março, também liberei uma quantia para
energização rural, para interiorização da energia em
Roraima. Está em fase de projeto. Está só empenhado
no Orçamento a quantia de R$7,2 milhões para fazer
essa energização, levar energia da subestação de Alto
Alegre até o Amajari. O objetivo é construir linhas de
distribuição de energia e também comprar transformadores. Existe uma outra emenda para comprar transformadores para complementar o programa Luz para
Todos e levar energia elétrica de qualidade para as famílias que moram no interior do Estado. Essa emenda
de R$7,2 milhões irá complementar uma outra emenda
que foi feita já há uns dois ou três anos e que permitiu
a construção de rede energética que interligou a Vila
de Alto Alegre à Vila do Paredão e às vicinais de Santa Rita, São Paulo, Vicinal 13 e Vicinal Angeli. O novo
recurso será usado para a construção dos trechos de
rede que estejam faltando no Alto Alegre e para a co-
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locação de transformadores em cada uma das casas
dos agricultores familiares da região.
No mesmo mês, foi inaugurado o Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Roraima,
Senador Mão Santa, que foi construído graças a uma
emenda parlamentar de minha autoria. A emenda do
Orçamento foi no valor de R$7,4 milhões, mas foram
liberados apenas R$3 milhões. O espaço conta com
três módulos, onde funcionarão laboratórios, salas de
aula — já estão funcionando salas de aula — e o auditório grande, que não tem na nossa universidade, para
150 lugares e ajudarão na formação de mais cursos na
área de saúde. Melhoraram as condições para que a
Faculdade de Roraima criasse mais cursos de enfermagem, odontologia e outros cursos nessa área.
Logo no início dos trabalhos legislativos, fui relator da Medida Provisória nº 447/08 que ampliou os
prazos de pagamento de impostos e contribuições

para as empresas brasileiras. O objetivo do Governo
com essa Medida Provisória é aumentar o capital de
giro das empresas para que sejam amenizados os
efeitos da crise ﬁnanceira mundial que afeta também
o nosso País.
Temos muito trabalho para fazer.
É preciso que mostremos também para os nossos
conterrâneos que estamos trabalhando para melhorar
a vida de todos e de todas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado
a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, ofício do Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Câmara dos Deputados, que
passo a ler.
É lido o seguinte:
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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 da Câmara dos Deputados
a relação dos nomes eleitos por aquela Casa para
comporem a Comissão Representativa do Congresso
Nacional, prevista no § 4º do art. 58 da Constituição
Federal.
Fica assim constituída a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que exercerá o mandato
no período de 18 de julho a 2 de agosto do corrente
ano:
SENADO FEDERAL
Titulares

Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
(DEM/PSDB)
Adelmir Santana
Alvaro Dias

Demóstenes Torres
Arthur Virgílio
PMDB/PP

Valter Pereira
Valdir Raupp

Paulo Duque
Wellington Salgado
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BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT/PR/PSB/PCdoB/PRB)
Aloizio Mercadante
João Ribeiro

Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda
PTB

Epitácio Cafeteira

Gim Argello
PDT

Cristovam Buarque
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade
Márcio Reinaldo Moreira
Mauro Benevides
Paes Landim
Pedro Chaves
Reginaldo Lopes
Ricardo Quirino
Rubens Otoni
Virgílio Guimarães

José Edmar
Laerte Bessa
Leonardo Monteiro
Luiz Bittencourt
Nelson Meurer
Paulo Roberto Pereira
Pedro Wilson
Régis de Oliveira
Wander Loubet
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PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Duarte Nogueira
Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni
Rômulo Gouveia

Ilderlei Cordeiro
Jorginho Maluly
Leonardo Vilela
Marcos Montes
Professor Ruy Pauletti

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manoel Júnior
Rodrigo Rollemberg

Giovanni Queiroz
Silvio Costa
PV

Sarney Filho

José Fernando Aparecido de Oliveira

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como Líder do PDT,
representando o Paraná, o Senador Osmar Dias.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Chame meu nome em seguida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu acho que V. Exª deveria ser seguido, porque Cícero disse: “Nunca fale depois de um grande orador”.
E falar depois do talentoso Líder paranaense Osmar
Dias é desobedecer.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Presidente, foi para que V.
Exª dissesse isso que eu estava aqui, arrumando o
meu celular.
Srªs e Srs. Senadores, Presidente Garibaldi Alves, enquanto eu estou falando aqui, eu espero que o
Conselho de Ética esteja reunido neste momento. Não
sei se o Presidente tem a informação, mas eu espero
que o Conselho de Ética esteja reunido.
Quero lamentar aqui a saída do Senador Antonio
Carlos Valadares, entendendo a posição dele e lamentando, porque creio que, com a postura que ele tem aqui
na Casa, com a vida pública que tem, ele seria um bom
Presidente para essa CPI, e tinha o apoio do PDT, que já
tinha se comprometido a apoiar o Senador Valadares para
presidir o Conselho de Ética. A sua saída, eu a compreendo, mas lamento pelo Conselho de Ética, que poderia
ter, com a sua presença na Presidência, uma condução
isenta, tranquila, serena e, sobretudo, honesta, decente.
Espero que quem o vá substituir possa fazer o mesmo.
O Conselho de Ética virou nesta Casa, Sr. Presidente, um mistério, uma coisa da qual muitos não querem fazer parte. Até o PDT tem como representante, no
Conselho de Ética, um político que já foi Governador de
Estado e tem toda a nossa conﬁança, que é o Senador
João Durval. Conversei com o Senador Cristovam Buarque sobre a possibilidade de ele integrar o Conselho
de Ética. Ele é um daqueles que prefere não fazer parte
do Conselho de Ética. Então, eu espero que, como o

Senador Cristovam Buarque não pretendeu, não quis
fazer parte do Conselho de Ética, ele continue nessa
cruzada ética da tribuna do Senado, e que nós possamos dar todo apoio ao Senador João Durval, que
tem toda minha conﬁança e, por isso, designei-o para
representar o PDT naquele Conselho.
João Durval, no Conselho de Ética, vai fazer um
trabalho, espero, completamente isento e julgar os casos que lá já estão e outros que vierem, sintonizado com
o pensamento da maioria da sociedade brasileira.
Sr. Presidente, eu estive no Conselho de Ética por
muitos anos. Quando estive ali, por lá passaram casos
muito complicados: Presidentes da Casa também; o
Senador Antonio Carlos Magalhães; o Senador Arruda,
que hoje é Governador. E todos nós enfrentamos, com a
maior transparência, o Conselho de Ética daquela época. Foi para lá também o caso Senador Jader Barbalho.
E coube a mim relatar, na Comissão de Constituição e
Justiça, o recurso do Senador Jader Barbalho. E relatei,
não aceitando o recurso dele, o que o obrigou a renunciar, naquela época, ao seu mandato.
O Conselho de Ética exige muita coragem. Exige,
sobretudo, transparência. Por muitos anos, ﬁz parte do
Conselho de Ética com muito orgulho. Hoje, como Líder,
tenho que designar. E ﬁz a designação conﬁando plenamente no que fará lá o nosso Senador João Durval.
Mas eu quero falar de coisa boa, Sr. Presidente,
útil para o País, aquilo que realmente interessa à população. Amanhã, eu levarei para o Paraná o Ministro
do Trabalho, Carlos Lupi. E nós vamos, em Pinhais, na
região metropolitana do Paraná, inaugurar praticamente,
ou fazer a aula inaugural, como se fala, do Programa
ProJovem, um programa do Governo Lula que, no meu
entendimento, tem, neste momento, uma importância
signiﬁcativa. E por que eu falo neste momento? Porque
este é um momento em que, na região metropolitana
de Curitiba e cidades do interior, em todas as cidades
do Paraná – e talvez eu esteja falando do Paraná, mas
isso está espalhado pelo País –, há uma onda de violência, de criminalidade. Há, sobretudo, uma onda de
uso de drogas por jovens, por crianças até; e o crack
está hoje dominando, em alguns centros de grande população e até nos pequenos municípios, tomando conta
de muitas famílias e desgraçando muitas famílias.
Eu estou caminhando pelo Estado, fazendo reuniões para elaborar um plano de Governo. Senador
Colombo, V. Exª, que é de Santa Catarina, estamos
acostumados a discutir agricultura familiar, a discutir
a suinocultura, avicultura, pecuária de leite, a discutir
como é que nós vamos fazer para incentivar a industrialização; de repente nos colocamos diante de um
desaﬁo: as pessoas vão para lá e dizem: “Nós queremos falar sobre segurança pública”. Está dominando o
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debate essa questão da segurança pública em todas
as reuniões que fazemos para elaborar o nosso plano
de Governo, ouvindo a população - estou ouvindo a
população em cada região do Estado.
Não é diferente na região metropolitana de Curitiba. Aliás, a região metropolitana de Curitiba é onde se
apresentam os maiores índices de violência, de criminalidade, dessa desgraça que é a droga, que precisa
ser combatida no seu nascedouro. Se nós não tivermos um aparato do Exército na fronteira para impedir
que essa droga entre pela fronteira do nosso País com
outros países, nós vamos ﬁcar discutindo política públicas e investindo muito dinheiro, mas os resultados não
serão aqueles esperados. E, se nós não investirmos
em políticas públicas também, não adianta colocar o
Exército na fronteira.
Então, nós queremos as duas coisas: a Polícia Federal e o Exército combatendo o ingresso da droga. E,
do lado de cá, a gente fazendo o papel que nos cabe:
a educação em tempo integral, que defendo como bandeira do nosso Partido e que um dia estará implantada
em todos os municípios do Paraná. Se não podemos
fazer de uma vez a educação integral se espalhar por
todas as escolas, que a gente comece por uma escola num município, depois noutro, e vamos avançando,
até que um dia os estudantes daquela idade onde se
forma a consciência, a personalidade, o físico, a inteligência estejam sendo alimentados adequadamente e
permanecendo na escola por um período onde possam
aprender noções de informática, praticar esporte, lazer,
cultura. Dessa forma, eles serão preparados para um futuro melhor. O desaﬁo que a vida impõe será enfrentado
com muito mais cidadania por esses jovens que tiveram
oportunidade de fazer a escola em tempo integral.
E nós estamos indo para iniciar um programa
que é, no meu entendimento, a continuação da educação em tempo integral, o ProJovem, que pretende
atender aquelas famílias que ganham abaixo de um
salário-mínimo, dando oportunidade para jovens, que,
no Brasil, serão 4,5 milhões de jovens. No Paraná, nós
chegaremos logo, logo a 15 mil jovens. E esses jovens
receberão uma bolsa auxílio de R$100,00 para fazer
cursos de especialização, de capacitação proﬁssional.
E há critérios, como por exemplo: eles devem estar
cursando o ensino fundamental ou terem concluído o
ensino médio, não podendo estar na universidade, porque esse é um curso especíﬁco para aqueles que têm
de 15 a 24 anos, mas que não conseguiram ingresso
na universidade, porque a própria universidade já será,
para eles, uma espécie de qualiﬁcação.
Então, de forma inteligente, esse critério seleciona
jovens que estejam no ensino fundamental, e aí os obrigando a estar no ensino fundamental – que deveria ser
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uma obrigação mesmo para todos –, e, dessa forma, eles
vão, com o ProJovem, ter um curso de 350 horas, – essa
é a carga horária do curso. Serão oferecidos cursos em
Pinhais, por exemplo, de mecânica básica, auxiliar administrativo, operador de caixa, beleza e estética, paniﬁcação
e pizzaiolo. É claro que outros cursos serão oferecidos
em outras regiões, dependendo da característica de cada
região. Mas, para a região metropolitana de Curitiba, são
esses os cursos que se adaptam.
Quero estar presente nesse ato, porque é muito
importante a gente conversar com os jovens e saber
o que eles estão pensando em relação ao seu futuro. Se é importante a gente combater a violência e o
desemprego, é importante darmos instrumentos para
que os jovens se capacitem e se qualiﬁquem, para
que, capacitados e qualiﬁcados, possam fazer parte
de um mundo onde o normal seja o trabalho, a escola
e a família. O normal tem de ser a família, o trabalho
e a escola, Sr. Presidente, porque, para muitos, não
tem sido essa a vida normal.
O consumo de drogas – o crack, especialmente,
que está ingressando violentamente nas nossas comunidades – está assustando as famílias. E não há remédio
melhor para combater isso, não há arma mais poderosa
para enfrentar essa guerra contra o crack e as drogas
do que darmos oportunidades para as crianças de uma
escola em tempo integral, e, para os jovens, de um ensino proﬁssionalizante, de um curso de capacitação como
esse que vamos levar por meio do ProJovem.
Tenho, portanto, muita honra e muito orgulho de
participar desse evento, porque lá não quero apenas
dizer o que o ProJovem pode fazer para melhorar a vida
daquelas famílias que se preocupam com seus ﬁlhos e
vão deixar de se preocupar, pelo menos durante esse
tempo em que eles estarão lá, fazendo esse curso de
350 horas. E tenho certeza de que, depois, eles serão
encaminhados para uma vida melhor, porque entenderão, durante o curso, que, com uma proﬁssão deﬁnida,
eles podem ter o registro de carteira e, com a carteira
de trabalho, a cidadania.
Eu já dizia, lá atrás, que eu não sou contra, que
eu nunca fui contra o Bolsa Família, mas creio que há
um desaﬁo enorme para as famílias que hoje são beneﬁciárias do Bolsa Família, e esse desaﬁo é de todos
os governos: é criar mecanismos para que os ﬁlhos
das famílias que recebem o Bolsa Família não sejam
beneﬁciários, no futuro, do Bolsa Família, ou não precisem ser beneﬁciários, porque, tendo uma carteira de
trabalho e uma proﬁssão, eles poderão sustentar a sua
família com o seu trabalho, com o seu emprego.
Para as famílias que recebem hoje o Bolsa Família,
há necessidade que se amplie, que se aumentem o número de famílias e os valores. Estou de acordo com isso.
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Mas nós precisamos de mecanismos como esse,
de instrumentos como o ProJovem, para que os ﬁlhos
das famílias beneﬁciárias do Bolsa Família sonhem com
algo mais concreto, que é um emprego por uma proﬁssão deﬁnida, por um curso de especialização como
esse que o ProJovem está oferecendo.
E, para concluir, Sr. Presidente, eu aprovei aqui,
no ano passado, uma lei que reformula, que moderniza a lei de estágio para os jovens. Algumas empresas, ou empresários... As empresas não falam, não é,
Presidente? Quem fala são os empresários. Os empresários disseram que nós iríamos reduzir o número
de estagiários, porque estávamos colocando muitos
benefícios para os estagiários. Vejam a mentalidade
de alguns. Nós colocamos que o estagiário terá uma
bolsa auxílio.
Se estagiar pelo período integral, de um saláriomínimo; se não for período integral, que seja correspondente ao período em que trabalhou.
Olhando à minha esquerda, vejo que o Relator
daquele projeto de lei, Senador Colombo, que aperfeiçoou e melhorou o projeto que apresentei, está aqui
presente.
Trago, Senador Colombo, para nosso conforto e
alegria – porque V. Exª participou diretamente da construção desta lei que está em vigor –, um jornal, trazido
pelo Prof. Marçal, Reitor da Universidade Estadual de
Londrina, a maior universidade estadual do Paraná,
cuja manchete é: Em dois anos, estágios triplicam na
Universidade Estadual de Londrina.
De 777, que era o número de estagiários, passou para 3.270 estagiários. Então, não é para diminuir, mas para aumentar que ﬁzemos a lei, e para
dar garantia para que os jovens que fazem estágios
possam ter bolsa-auxílio, recesso remunerado, como
têm agora, com a lei, e, sobretudo, auxílio-transporte,
para ajudá-los a se deslocar até o estágio. E, o mais
importante, garante que o estágio seja acompanhado
por um professor e que esse estágio seja na área de
conhecimento do curso que está fazendo.
Dessa forma, fecha-se esse circuito: educação
em tempo integral, ProJovem para aqueles que estão
fazendo ensino fundamental e estágio para quem está
cursando o ensino médio e o ensino superior.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte?
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
V. Exª me permite um aparte?
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Dois de uma vez.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Dessa forma,
Sr. Presidente, vamos fechar um circuito onde os jovens
estarão na escola, no estágio e no trabalho.

Pediu-me o aparte, em primeiro lugar, o Presidente Garibaldi Alves.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) –
Senador Osmar Dias, eu, infelizmente, vou tratar da
parte ruim do seu discurso, apesar de estar muito feliz com a segunda parte, que foi a parte boa, como V.
Exª denominou.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – A parte ruim
do meu discurso que V. Exª quer dizer é o assunto, não
é? Não é que meu discurso está ruim assim, não é?
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) –
Não, não, absolutamente. V. Exª jamais fez um discurso ruim aqui.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Por
outro lado, eu diria a V. Exª que o que está ruim mesmo
é o Senado, a partir do fato de que temos uma crise
prolongada, crise prolongada que agora tem mais um
episódio que não honra a história do Senado, a trajetória desta Casa, a história deste Senado. É justamente
esse episódio da eleição do Conselho de Ética, eleição
que ainda não se realizou e que, ao invés de eleger, já
“deselegeu” – se é que podemos usar esse termo –,
“deselegeu” o Senador Antonio Carlos Valadares.
Ora, eu não conheço maior injustiça do que refutar, negar-se a fazer de Antonio Carlos Valadares Presidente do Conselho de Ética. Quais foram, realmente,
os motivos que levaram Antonio Carlos Valadares a
não ser cogitado, a não ser aceito para o Conselho de
Ética? Na verdade, eu não conheço, ninguém conhece
um só fato que desabone a conduta de Antonio Carlos
Valadares, que levasse à conclusão de que ele não era
capaz de chegar à Presidência do Conselho de Ética.
Pelo contrário, Antonio Carlos Valadares, Senador nordestino, Senador pelo Estado de Sergipe – eu sou Senador pelo Rio Grande do Norte –, aqui chegou antes
de mim e aqui vem honrando o seu mandato. A carta
dele é um verdadeiro libelo com relação a esse processo
que faz com que o Conselho de Ética se afaste da ética.
Ninguém entende essas coisas que estão acontecendo
aqui e eu não entendi, sinceramente, a recusa do nome
de Antonio Carlos Valadares. Li a sua carta e quero
dizer ao Senador Osmar Dias que estou inteiramente
solidário ao Senador Antonio Carlos Valadares. Agora,
quero elogiar V. Exª pela preocupação e pelo cuidado
que está tendo em indicar um representante do PDT
que realmente esteja à altura desse novo desaﬁo que o
Conselho de Ética vai enfrentar com relação a tudo que
está acontecendo aqui. A indicação do ex-Governador
da Bahia, João Durval, como V. Exª anunciou, realmente
nos deixa tranquilos de que perdemos Antonio Carlos
Valadares, que resolveu se afastar do Conselho, mas
ganhamos um membro como João Durval. V. Exª me
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perdoe por eu ter feito V. Exª voltar ao princípio do seu
discurso, porque perdi aqui o momento, mas quero
dizer a V. Exª que realmente tenho em V. Exª um dos
Senadores que mais têm me ensinado nesta Casa a
respeito do que é ética e do que é o bom trabalho do
Senador. Obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente Garibaldi, eu agradeço a V. Exª pelo aparte. É uma honra para
mim fazer parte do meu pronunciamento o seu aparte.
Quero reaﬁrmar que apoiei V. Exª para ser o Presidente
do Senado Federal. Posso dizer com orgulho que apoiei
V. Exª, votei em V. Exª e faria tudo de novo, porque V. Exª
foi um Presidente que trouxe ao Senado paz, tranquilidade e decência. Por isso, eu apoiaria V. Exª com toda a
tranquilidade novamente, como ﬁz da primeira vez.
O Senador Valadares não está no Conselho de
Ética, mas tem o aparte.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Osmar Dias, eu quero agradecer a V.
Exª pela generosidade do seu apoio a meu nome para
presidir o Conselho de Ética e também pela solidariedade que recebi do nosso ex-Presidente Garibaldi,
Senador que, como disse V. Exª, dirigiu com muita dignidade, com muita eﬁciência e muita competência o
Senado Federal, trazendo aquela tranquilidade de que
nós precisávamos. Com sua característica de homem
aberto ao diálogo, ele sempre permitiu a todos nós, nos
momentos de decisão, falar sem qualquer preconceito,
sem qualquer princípio de desigualdade ou de discriminação. Quero reconhecer o trabalho do Senador Garibaldi nesse sentido e também dizer que, na prática, eu
não fui rejeitado pelo Conselho, porque, de um modo
geral, os Partidos que compõem aquele Conselho, até
publicamente, como fez o de V. Exª, se manifestaram
favoráveis à minha escolha. Entretanto, como o nosso
projeto era dirigir o Conselho dentro dos princípios da
harmonia, da isenção e do respeito às regras daquele
órgão e também àquelas que atribuem ao ser humano
que está sendo julgado o respeito, porque, aﬁnal de
contas, ninguém é culpado até que assim seja julgado,
dentro desses princípios, eu iria dirigir, sem dúvida alguma, e não causaria preocupação alguma a qualquer
membro daquele órgão. Antes, pelo contrário, tudo faria
para trabalhar com lisura e com correção, como sempre
ﬁz em toda a minha vida. Também eu quero aproveitar
a oportunidade do seu pronunciamento para enfatizar
aquilo que V. Exª vem construindo ao longo do seu mandato, um mandato propositivo, construtivo, razão maior
do seu prestígio entre os seus Pares aqui e da admiração que todos nós devotamos a V. Exª e também da
grande receptividade do seu trabalho no seu Estado, o
que é importante. Trabalhamos para o País inteiro, mas,
à medida que o nosso Estado reconhece o que aqui fa-
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zemos, sentimo-nos mais confortados, mais alegres. E
as eleições vêm por aí. Tenho certeza de que V. Exª será
lembrado, relembrado e considerado pelo seu povo, porque não só o seu sentimento ético na condução do seu
mandato, como também o trabalho realmente efetivo na
agricultura. Ninguém conhece mais de agricultura aqui
do que V. Exª. Agora, V. Exª desenvolve também esse
trabalho realmente ediﬁcante em favor dos mais jovens;
a educação proﬁssionalizante, a preocupação com o
emprego, com o salário, e também a preocupação com
estágio. Tudo isso foi objeto de uma propositura que V.
Exª apresentou aqui, tendo como um dos condutores
desse processo de aprovação o Senador Raimundo
Colombo, que é um grande Senador desta Casa. Ele é,
inclusive, Relator de uma matéria de minha autoria nesta
Casa, cujo parecer vai ser uma beleza, sobre mudanças
nas regras eleitorais do Brasil, instituindo o voto distrital misto. Ele é um estudioso desse assunto e mantém
contatos permanentes com instituições da Alemanha,
instituições políticas. Tenho certeza de que agora, no
segundo semestre, o Senador Raimundo Colombo vai
trazer um trabalho primoroso em favor de uma alteração
substancial na nossa forma de escolher os candidatos
por meio de um processo diferente. Então, quero parabenizar V. Exª por esse trabalho reconhecido por todos
em favor dos mais jovens e por ser um grande baluarte da agricultura do Brasil. Que Deus o ajude, se Deus
quiser, na sua missão, porque V. Exª merece.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Valadares.
Nós chegamos aqui em 95, éramos do mesmo Partido, nos separamos de Partido, mas não dos
princípios que norteiam nossos mandatos. V. Exª está
aqui pelo segundo mandato, assim como eu, e jamais,
jamais aqui alguém dirigiu alguma palavra depreciativa a V. Exª. O seu desempenho, a sua postura, a sua
conduta recomendavam a eleição do seu nome para
presidir o Conselho de Ética nesse momento duro
em que vivemos. Nós precisamos de pessoas, nesse
momento, da sua conduta para colocar as coisas no
lugar, infelizmente não deu, mas V. Exª continua com
a minha admiração pessoal.
Eu quero, antes de encerrar, passar ainda ao Senador Augusto Botelho, que também já foi meu companheiro de Partido, não é, Augusto Botelho?
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Certo, Senador Osmar.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Um dia vai
voltar.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Eu gostaria de parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e também prestar minha solidariedade ao Senador Valadares.
O senhor e ele sentam-se aqui bem pertinho de mim e

334

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32427

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

realmente são duas pessoas que me guiaram, que me
guiam aqui dentro, pela conduta, pela forma de tomar as
decisões. Nada existe que, acho que nenhuma letra ou
uma palavra que desmereça o Senador Valadares para
ser Presidente do Conselho de Ética. Mas eu gostaria de
falar da parte boa do discurso de V. Exª. Eu estou feliz
porque o Ministro Lupi está levando 15 mil vagas para
o ProJovem do seu Estado. E o ProJovem é uma coisa
séria, Senador. Trezentas e cinquenta horas de curso
preparam uma pessoa para trabalhar numa atividade.
Então, o meu aparte era justamente para ﬁrmar que V.
Exª juntamente com o Carlos Lupi estão fazendo uma
coisa boa para o seu Estado, que também é boa para
o Brasil todo. Eu não sei quantos vão ser incluídos no
ProJovem no Brasil todo, mas quanto mais pessoas
incluírem melhor, porque nós conseguimos, com 350
horas de curso, treinar uma pessoa para exercer uma
proﬁssão. E também parabenizo V. Exª. E tenho certeza
de que, quando V. Exª for Governador do Paraná, não
vai conseguir colocar todo o ensino em horário integral,
mas tenho certeza de que vai caminhar muito, porque...
Bom, a não ser que o povo paranaense lhe dê oito anos.
Em oito anos, eu garanto que o senhor fará todas as
escolas do Paraná serem em horário integral. Então,
meus parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Parabéns
ao Ministro Carlos Lupi e ao Paraná também, por estar
recebendo esses 15 mil treinamentos dos jovens.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador Augusto Botelho. V. Exª sabe que – fomos
do mesmo Partido – senti muito quando V. Exª deixou
o PDT, mas eu ainda tenho esperança de que, um
dia, eu possa ir ao seu Estado para abonar a ﬁcha de
ﬁliação novamente do PDT. Estou fazendo aqui uma
traição ao outro Partido, mas é um convite. E convite
não é falta de respeito com outro Partido, não. É que V.
Exª traria muito para o nosso Partido de volta, porque
sabe o Senador Mozarildo quantas vezes eu convido
V. Exª apenas fazendo um gesto, virando para trás, já
que sentamos muito perto.
V. Exª será muito bem vindo no nosso Partido.
Mas eu creio que, ao encerrar o discurso, eu
devo fazê-lo com a parte boa. Então, eu quero dizer,
só numa frase, sobre aquela outra parte para encerrar: As pessoas estão cobrando: o que vocês estão fazendo para fazer uma faxina no Senado? O que deve
ser feito para fazer uma faxina no Senado é colocar o
Conselho de Ética para funcionar, julgar os processos
que estão lá. E, na parte administrativa, a Mesa deve
tomar providências, porque não é possível a gente ler
todo dia notícia no jornal com escândalos que envolvem o Senado Federal.

Nós queremos uma Casa onde nós possamos
nos orgulhar de estar trabalhando, de estar servindo
o País, aqui principalmente desta Tribuna.
E a parte boa é dizer ao Senador Augusto Botelho
que serão 4,5 milhões de jovens no País que serão incluídos nesse ProJovem até 2010, com um custo, aliás
com um investimento, porque isso não é custo, de R$6
bilhões. Esse é o orçamento do ProJovem.
Então, eu creio que nós estamos falando aqui
de um belo programa de inclusão social, de um dos
maiores programas de inclusão social que estão em
vigor no País.
Senador Mão Santa, muito obrigado pela tolerância de V. Exª.
Eu encerro aqui.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o Sr. Mão
Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aprendemos muito com o pronunciamento de V. Exª.
Ô, Augusto Botelho, ele disse que ninguém se
perde no caminho de volta. Eu gostaria até que você
me levasse para esse Partido.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Presidente Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Geraldo Mesquita, Senador do
Acre, do PMDB.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Meu caro Senador Mão Santa, faço um apelo a V. Exª para que coloque
em pauta para que apreciemos, se possível ainda hoje, o
Requerimento nº 248, Senador Mão Santa, que propõe
a realização, no Período do Expediente da sessão do dia
18 de agosto, de uma homenagem à memória de Euclides da Cunha, que teve uma participação importante no
meu Estado, tendo cheﬁado, inclusive, a missão brasileira
que, juntamente com a missão peruana, teve o propósito
de ﬁxar os limites entre o Acre e o Peru.
Esse tratado resultou da aventura que Euclides
da Cunha cumpriu naquela ocasião. E dia 15 de agosto
registra-se o centenário da morte dele.
O Senado Cultural está preparando a Semana
Euclides da Cunha, como ﬁzemos aqui com Machado
de Assis, outro grande escritor brasileiro, e, por ocasião
dessas comemorações, o nosso propósito é realizar
essa homenagem na hora do Expediente da sessão
do dia 18 de agosto.
O requerimento está na mesa e gostaria que V.
Exª... A Drª Cláudia está ciente, pois já conversei com
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ela. E não há qualquer óbice para que este requerimento não possa ser apreciado e aprovado, Senador
Mão Santa.
Gostaria de fazer esse apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª, como sempre, traz ideias que brilham e enriquecem o Senado, principalmente Euclides da Cunha,
que escreveu Os Sertões e disse que “o sertanejo é,
antes de tudo, um bravo”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 248, de
2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior e de outros
Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos
oradores do Período de Expediente da sessão do dia
18 de agosto de 2009 seja dedicado para homenagear
a memória de Euclides da Cunha.
Passo à votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador Geraldo
Mesquita Júnior, que presta homenagem ao centenário de Euclides da Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Continuando a lista de oradores, convidamos para usar
da palavra, como Líder, o Senador Raimundo Colombo.
O Senador Raimundo Colombo é Líder do Democratas,
e representa o Estado de Santa Catarina.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Senador Osmar Dias. S. Exª tratou da questão
dos estágios. Realmente foi uma vitória muito grande.
Eu relatei o projeto, mas tínhamos um pouco de insegurança, porque o pessoal dizia que ia diminuir o número,
que isso ia gerar uma crise, porque eram muitos os benefícios, enﬁm. Só que agora vimos que o projeto de V.
Exª estava coberto de razão, cheio de condições para
trazer resultados à sociedade, e é isso que colhemos.
Santa Catarina também aumentou signiﬁcativamente.
Há uma satisfação enorme. Os estudantes estão trabalhando numa condição melhor. Eles têm direito a férias, a
auxílio-transporte; há um acompanhamento pedagógico,
de tal forma que o seu projeto evoluiu, e melhoraram as
oportunidades para os jovens do nosso País. Por isso, o
senhor merece os nossos parabéns e o reconhecimento
de toda a sociedade brasileira.
Eu gostaria também de cumprimentar o Senador
Antonio Carlos Valadares, que é uma pessoa que tem
a simpatia de todos os Senadores aqui; é uma pessoa
querida por todos nós. Tinha a expectativa de vê-lo
Presidente do Conselho de Ética, exatamente porque
preenche todos os requisitos do bom senso, da capacidade de harmonizar, mas também de ser ﬁrme na
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hora de decidir. Infelizmente, a política é assim, mas o
senhor tem o crédito, o mérito e o reconhecimento de
todos nós. Eu o cumprimento pela pessoa que o senhor
é e pelo exemplo que deixa e traz a todos nós.
O Senador Presidente Mão Santa nos convoca,
como Líderes, a liberar a pauta, para votar os projetos de empréstimos, sobretudo esses. Mas queremos
a instalação do Conselho de Ética. Não é contra os
empréstimos, porque tenho certeza de que eles serão
votados, ou hoje ou amanhã, mas é fundamental para
esta Casa a instalação do Conselho de Ética.
Se não conseguirmos neste mês de julho, às
vésperas do recesso, votar o Conselho de Ética, que
ética temos, se nem o Conselho conseguimos instalar?
Diante de uma crise que se instala e atinge a todos
nós, especialmente esta Casa; uma crise que repercute em qualquer lugar a que se vá – em qualquer lugar,
em qualquer segmento social, com quem se fala – há
necessidade de tomarmos providências, de sermos
consequentes na ação daquilo que repercute na opinião
pública, nos escândalos que estão sendo mostrados.
E não conseguimos fazer essa votação!
Em ética não é preciso acordo, mas princípios.
São princípios que norteiam a ação ética das pessoas,
e não estamos conseguindo nem sequer dar posse ao
Conselho. Parece que a intenção é deixar para depois
do recesso, para ganhar mais um tempo e diminuir um
pouco o impacto da opinião pública, o que me parece
um absurdo.
Portanto, a nossa posição é cheia de razão. Nós
queremos que se instale o Conselho de Ética do Senado Federal, que deveria estar instalado há muito
tempo. E, a partir daí, votar todas as matérias que estão aguardando na pauta, inclusive a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Mas, Sr. Presidente, estamos, aqui em Brasília,
recebendo a visita de prefeitos do Brasil todo, de viceprefeitos, de vereadores, de secretários. E uma coisa
que, neste momento, nos traz uma grande preocupação diz respeito à questão das emendas, porque os
prefeitos nos visitam, nós os recebemos, atendemos,
distribuímos as verbas que são destinadas, de autoria
dos Srs. Deputados e Senadores, para atender aos
Municípios, e, enquanto isso, eles vão para as suas
bases, informam, por meio da imprensa, do rádio, do
jornal, das reuniões comunitárias, e o dinheiro não
chega. Estou falando das emendas do ano passado,
e nós estamos em julho.
Tenho aqui uma correspondência do Ministério
do Turismo, que diz o seguinte:
De ordem superior e tendo em vista ausência de limite orçamentário para empenho,
comunicamos que a análise de todas as pro-

336

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32429

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

postas em tramitação com apoio oriundo de
recursos de emendas parlamentares está suspensa por tempo indeterminado.”
O que dizemos para os prefeitos? O que eles dizem para a sua comunidade? Aﬁnal de contas, esse
assunto é sério ou não é? A pior coisa que há é enganar as pessoas. E aí se estabelece uma cadeia de
situações de constrangimento a todos nós.
Estive, agora, recentemente, na cidade de Blumenau, e há uma emenda parlamentar, do ano passado, de
minha autoria, que autoriza a construção de uma ponte
que caiu nas enchentes. E nós não conseguimos vencer
a burocracia da Caixa Econômica Federal. Os recursos
estão empenhados, mas não são liberados. E o que dizemos para as pessoas que perderam a ponte, a condição
de trafegabilidade, de ir de uma margem para a outra, de
ter acesso à cidade e ao seu dia a dia de transporte? Que
a burocracia não deixa? Que o Governo não libera?
Não sei se estão pagando em dia a parte publicitária do Governo, mas essas emendas não estão.
Por isso, o desgaste da classe política é cada
vez maior, porque nos estão tirando a credibilidade.
Até em assuntos como esse, temos a interferência e
não conseguimos dar consequência a uma coisa razoável. Faz-se um acordo, um compromisso, autoriza-se
o dinheiro para o Município, e o dinheiro não chega.
E o que dizemos, o que falamos? Nós, na verdade,
vivemos, aqui no Senado e no Parlamento brasileiro,
um momento muito difícil.
Estamos terminando o semestre, um semestre terrível para a imagem do Senado; um semestre terrível para
a classe política brasileira, de profundo desgaste, de falta
de ações nossa. Não adianta mais reclamar das medidas provisórias. Elas empobrecem e esvaziam, tornam
quase sem sentido o nosso trabalho aqui, praticamente
não deliberamos sobre as coisas com que nos comprometemos, como, por exemplo, a reforma tributária, que
está mais uma vez parada, a reforma política, que mais
uma vez não acontece. Só sobre as medidas provisórias,
praticamente, debruçamo-nos. E temos que avançar.
Acho que é muito ruim para a democracia, é muito
ruim para o País um Parlamento fraco. Acho que só é
bom para o Governo. E não tenho dúvida de que o Governo tem muito interesse e age dentro dos seus interesses, para que cada vez mais seja esvaziado e para que,
cada vez em que cheguemos à tribuna, seja para falar
de escândalos, de mais escândalos que existem aqui,
ninguém fale do Governo, das crises do Governo, dos
escândalos do Governo, das questões da Petrobras.
Na verdade, hoje, o Governo tem a visão de governar as pessoas. E o nosso sonho é o de que um dia
exista um Governo que governe para as pessoas, que
respeite a situação como pessoa e não como massa;

que deixe de considerar tudo relativo e aproveite, estimule e credencie o mérito; e que tenhamos uma visão
não de poder, mas de serviço. Não há outra forma, na
minha opinião, de recuperarmos a credibilidade da
classe política brasileira, sobretudo do Parlamento, e
mais ainda do Senado Federal.
Por isso, acho que estamos certos na Oposição,
de não votar nada, até que se instale o Conselho de Ética. Senão o Conselho de Ética vai ﬁcar para o segundo
semestre, e vamos ﬁcar discutindo aqui por que a crise
existe, e o Governo, rindo da nossa cara, porque está liberado para fazer o que quer, como tem feito até agora.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossos cumprimentos ao Senador Raimundo Colombo.
Lamento enterrar as preocupações de V. Exª, do
DEM. Acaba de ser eleito o Senador Paulo Duque Presidente da Comissão de Ética do Senado.
Paulo Hermínio Duque Costa. Ele é do PMDB
do Rio de Janeiro; proﬁssão: advogado. Nasceu em
1927, no Rio de Janeiro. Filho de Hermínio Duque e
Consuela Duque. Tem dois ﬁlhos, Paulo e Jaqueline.
Formação acadêmica: formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Ele é Senador, substitui aqui o Senador Sérgio
Cabral. Foi Deputado Estadual, Vereador, recebeu
como homenagem a Medalha de Tiradentes e o título
Benemérito do Estado do Rio de Janeiro; o Colar do
Mérito Judiciário. É cidadão honorário de vários Municípios do Rio de Janeiro.
Então, o Presidente da Comissão de Ética é o
Senador do PMDB Paulo Duque.
Paulo Duque era Deputado Estadual do Rio de
Janeiro quando Getúlio Vargas era Presidente e suicidou-se. A secretária de Getúlio Vargas é hoje a esposa de Paulo Duque.
V. Exª está sendo convidado, Antonio Carlos
Valadares.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
está demissionária a Secretária da Receita do Governo
Federal. Ela fez toda uma carreira exercendo cargos da
Receita no Nordeste. Inclusive, foi Secretária de Estado
da Fazenda duas vezes no meu Governo, no nosso Governo e no Governo atual da Srª Wilma de Faria.
No meu Governo, ela assumiu, na verdade, não
uma Secretaria da Fazenda, mas uma Secretaria da
Tributação, voltada só para arrecadação. E, no desempenho desses cargos, a Secretária Lina Vieira teve um
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grande êxito: aumentou as arrecadações dos Estados,
melhorando sobretudo o desempenho da máquina arrecadadora. Foi ainda Superintendente Regional da
Receita em Pernambuco, Recife, e novamente Lina
Vieira deixou a sua marca inovadora à frente da Receita Federal Regional. Foi guindada então à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
E estou aqui, Sr. Presidente, não para fazer um
registro de cunho regional, não porque a Secretária
seja uma norte-rio-grandense por aﬁnidade. Não por
isso. Estou aqui para fazer um registro de justiça, pelo
desempenho dela à frente desses cargos todos. Eu tenho certeza que ela, nesse ponto culminante da sua
carreira, não iria fracassar. Pelo contrário, ela tratou de,
na Receita Federal, realizar um trabalho de mudança
de mecanismos, de mudança de comportamentos, de
padrões da Receita Federal.
O que se diz sobre a saída dela é alguma coisa,
Sr. Presidente, que não tem a menor consistência. Diz-se
que durante a sua passagem, que termina agora, pela
Receita, a receita teria caído, teria despencado, quando,
na verdade, se houve – e ela prova que não houve, a Secretária –, foi um pequeno decesso, em face da crise. E
pergunto a V. Exªs: qual seria o comportamento de uma
receita federal, estadual, municipal diante de uma crise
como essa crise ﬁnanceira internacional que abalou os
alicerces da economia mundial, quanto mais de economias
mais frágeis, a despeito de o Brasil ter sido considerado
uma das economias mais resistentes à crise?
Fora isso, Sr. Presidente, o que dizem é algo honroso para a Secretária, ou seja, que ela teria enquadrado a
Petrobras dentro de determinados padrões com relação
ao comportamento de arrecadação daquela empresa; de
que ela teria – isso, sim, é mérito para ela – enquadrado
os bancos. Os bancos estariam pagando mais.
No Brasil, o que nós queremos? É que, cada vez
mais, os bancos paguem mais impostos, porque só quem
ganha mais neste País são os bancos. Então, Sr. Presidente, venho aqui, não como Senador do Rio Grande
do Norte, mas sobretudo como Senador do Brasil, dizer
que o País perdeu uma representante do sexo feminino,
das mulheres competentes, e que esteve à altura do desaﬁo que lhe foi conﬁado. Só lamento que deram pouco
tempo, um tempo muito exíguo, para que ela pudesse
mostrar, demonstrar, de uma maneira exuberante, o que
ela fez nos cargos que até agora exerceu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Essa foi a solidariedade, o testemunho de Garibaldi
Alves, Líder do Rio Grande do Norte, sobre o desempenho da Secretária Executiva da Fazenda.
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Foi anunciado já Antonio Carlos Valadares, como
Líder do PSB. Ele já abdicou o Conselho de Ética antes
da sua eleição, e não pode abdicar a tribuna, porque o
povo o indicou para defender, com bravura, o Brasil.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder.) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.
O pronunciamento que vou proferir é a respeito
de uma questão que está preocupando não somente
o Brasil, mas o mundo inteiro. É sobre o vírus da gripe
suína, que está provocando muitas mortes e causando
muito sofrimento.
Estamos atravessando, em escala mundial, a
primeira pandemia de gripe dos últimos 40 anos (considerando que a pandemia de gripe asiática de Hong
Kong em 1968, com o vírus H3N2, foi a última de que
temos notícia). Estamos diante da primeira pandemia
do novo século. Apesar da baixa letalidade ou capacidade de matar desse vírus, o seu potencial de contágio
é maior do que o vírus de outras pandemias.
O que estou querendo dizer é que ele tem capacidade de atingir muito mais gente. Esta é uma das características do vírus H1N1. Este padrão de vírus agressivo,
que ataca jovens, pessoas com o sistema imune mais
saudável, lembra muito o da gripe espanhola de 1918;
nossa sorte, por enquanto, é que esse vírus da gripe
suína não sofreu qualquer mutação que o torne tão letal
quanto o da gripe espanhola. No entanto, ele contagia
mais, passa mais rapidamente para mais gente.
Segundo o Infectologista Edílson Migowski, entrevistado pelo O Globo, do dia 13 deste mês, em ambientes conﬁnados, o vírus da gripe suína tem capacidade de
contaminar 74% das pessoas – em ambiente fechado.
O mesmo especialista também alertou que a probabilidade de contágio agora é maior, pois há indícios de que
o vírus circula entre a população mais pobre, que vive
mais aglomerada e usa muito transporte coletivo.
Por isso mesmo é possível que se desenvolva entre
nós um grande surto. Uma notícia de ontem, do mesmo
jornal O Globo, conﬁrma o primeiro caso da doença em
escola pública, em Bangu, na cidade do Rio de Janeiro,
o que levou a prefeitura a divulgar um plano de contingência contra o possível surto da gripe suína.
Neste particular, quero chamar a atenção para
um documento importante divulgado dias atrás. Tratase do relatório norte-americano sobre a gripe suína,
recém-divulgado, que cobre os meses de abril e maio
últimos, no qual, pela primeira vez, são estudadas e
bem documentadas as características de todo o grupo
populacional atingido pela gripe suína por lá.
O Dr. Dráuzio Varela, na Carta Capital, analisou
este relatório e chamou a atenção para fatos que todos nós precisamos levar em conta, principalmente
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para organizarmos a melhor estratégia nacional de
combate à gripe.
Tenho consciência de que, como país, nem de
longe chegamos a atingir um quadro de emergência
sanitária como a Argentina, por exemplo, e, por outro
lado, nem estamos sofrendo a quantidade de casos dos
Estados Unidos, mas exatamente por isso temos que
buscar todas as informações para adotarmos uma adequada estratégia própria. Lembrando que se é certo que
ainda estejamos no momento da transmissão sustentada
da doença, o próprio Ministro Temporão já admite que
não se pode excluir a hipótese de uma epidemia.
E as informações norte-americanas são as seguintes: nas centenas de pessoas atacadas pela gripe
suína, a idade variou de 3 meses a 81 anos de idade;
um total de 40% das pessoas apresentavam entre 10
e 18 anos e apenas 5% tinham mais de 51 anos. Essa
distribuição de casos nos diz uma coisa importante:
essa gripe inverte o perﬁl das gripes sazonais que nos
atacam todo inverno, já que estas atingem principalmente os mais velhos e as crianças pequenas.
Segundo o mesmo relatório, levando-se em conta
todos os casos de gripe suína lá registrados, os sintomas mais comuns foram: febre (94% dos casos), tosse (92% dos casos) e dores de garganta. Além deles,
diarreia e vômitos, que são queixas raras nas gripes
sazonais ou comuns, apareceram em 25% dos casos.
Tudo isso guarda semelhança com o que vem ocorrendo no nosso País.
Concedo um aparte, antes de terminar, ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, que é médico e
conhecedor profundo deste assunto. Temos certeza
de que ele nos trará novas luzes sobre este assunto,
sobre esta matéria.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Valadares, ﬁco feliz que V. Exª esteja abordando
este tema. Há dias, tratei sobre ele, e tínhamos apenas
um caso de morte; hoje, nós temos quatro. Portanto, foram 300% de aumento em pouco tempo. Eu realmente
acho que o alerta que V. Exª faz, que vários Senadores
têm feito aqui e que a imprensa já tem analisado através de especialistas, é que o Governo subestimou a
possibilidade da entrada e da circulação do vírus aqui.
Já temos casos de contaminação interna, isto é, vírus
transitando aqui dentro – alguém que não entrou em
contato com ninguém que veio dos Estados Unidos,
do México ou da Argentina e que, portanto, adquiriu a
gripe. Então, isso já era a transmissão interna, o vírus
circulando dentro do Brasil. É verdade que a Organização Mundial de Saúde diz que não há como evitar
que essa doença se espalhe. O que se tem de fazer é
a prevenção – o diagnóstico e o tratamento precoce. O
que tem acontecido aqui é realmente esse descuido.

Muito mais, Senador Valadares, se V. Exª veriﬁcar, temos uma fronteira viva, aberta, com a Argentina, que
tem 117 casos de morte pela inﬂuenza A (H1N1), a
popular gripe suína. Então, é preciso que o Governo
redobre a vigilância, aumente a capacidade de diagnóstico – só dois ou três laboratórios no Brasil estão
fazendo diagnóstico – e principalmente disponibilize
toda a rede não só pública, como também toda rede
de atendimento médico existente no País, para que
não possamos sofrer tão rapidamente. Porque parece
pouco pular de 1 para 4, mas de 4 para 12 é um pulo
também. Então, espero que mais este pronunciamento
de V. Exª possa servir de alerta para que o Governo,
por meio do Ministério da Saúde, adote cuidados mais
amplos em relação a essa questão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª e incorporo as suas
palavras ao meu discurso, palavras substanciosas e
conhecedoras do problema, como me referi antes de
dar o aparte a V. Exª.
Ainda no relatório a que me referi, vê-se que vieram a falecer pessoas dentro da seguinte faixa, que
vem a ser precisamente a mais vulnerável: crianças,
adultos com o sistema imunológico debilitado, sendo
que, por lá, os grupos que mais desenvolveram complicações se enquadravam entre crianças com menos de
cinco anos, mulheres e homens com mais de 65 anos,
crianças ou adultos portadores de doenças crônicas e
as mulheres grávidas.
Diante desse quadro, quero fazer aqui duas sugestões de ordem prática, considerando que já estamos caminhando para os mais de mil casos notiﬁcados desde as
primeiras notiﬁcações oﬁciais no País – desde o dia 8 de
maio último –, com três mortes registradas, agora quatro
mortes, conforme o Senador Mozarildo nos informa.
A minha primeira sugestão é a de que, considerando que todo o público alvo desse vírus e que
a disseminação ocorre principalmente por meio das
gotículas que se desprendem na tosse e nos espirros, do contato com as mãos e objetos manipulados
pelos doentes e com material de diarréia e vômito, e
considerando também que o poder de contágio desse vírus é maior, temos que adotar o maior cuidado
possível com as secreções respiratórias. Isso é de
importância decisiva.
As autoridades sanitárias devem divulgar, por todos os meios, em toda a mídia, da forma mais didática,
essa informação além de outras que ajudem a combater a propagação. A mídia tem que funcionar como
uma escola de prevenção contra a doença.
Em segundo lugar, a sugestão que faço às autoridades sanitárias, partindo do ponto de vista de que a
maior prevenção, o maior cuidado para que a pessoa
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infectada não passe o vírus adiante ainda é o isolamento domiciliar, é a de que se diagnostiquem todos
os suspeitos. É essencial, nesse sentido, a ampliação
da capacidade de diagnóstico por parte do sistema de
saúde público de forma que se possa detectar prontamente e garantir a quarentena domiciliar de toda
pessoa portadora do vírus.
A própria OMS recomenda que as pessoas com
sintomas não saiam de casa e evitem aglomerações,
além de que devem adotar repouso e ingestão maior
de líquidos. Não há outra forma de minimizar a propagação da doença.
Para ampliar a capacidade de diagnóstico, defendo a alocação orçamentária de emergência – da mesma forma que fazemos nas enchentes e outras calamidades – para a imediata criação de novos centros de
diagnóstico, especialmente adotando a modalidade de
diagnóstico rápido, já que contamos hoje com apenas
três centros, em Belém, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, nos quais o diagnóstico tem demorado, segundo
a imprensa, até sete dias para ser efetuado.
Proponho também que sejam tomadas providências em favor dos trabalhadores da área de saúde,
considerando que são estes os batalhões de frente no
combate à gripe suína. E é importante, por isso mesmo,
que a eles sejam garantidos melhores condições de
trabalho em todos os sentidos e, junto com isso, a contratação, em caráter emergencial, de novos contingentes de enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicos
e todo o pessoal de saúde adequado e necessário ao
combate contra a gripe suína. E não somente contra
a gripe suína, mas também necessário ao combate
contra outras doenças que atacam, principalmente, as
camadas mais pobres da população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento, como sempre, do
Senador Antonio Carlos Valadares, mostrando suas
preocupações com a saúde no Brasil, convidamos
para usar da palavra o Senador Geraldo Mesquita
Júnior. Geraldo Mesquita Júnior representa o PMDB
do Acre.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, Líder do
PSDB.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
estamos cuidando de fazer uma coleta de assinaturas
na CAE – são 14 Senadores – para que, não se reunindo essa Comissão, como diﬁcilmente ela se reuniria

339

Julho de 2009

numa hora de pré-recesso como esta, os empréstimos
que ainda estão vindo do Palácio do Planalto para cá,
referentes aos Estados do Amazonas – o Projeto de
Saneamento Prosamim –, de Pernambuco, do Ceará
e de São Paulo possam ser votados ainda hoje. Seria
o ideal. O Líder Romero Jucá me disse que se encarregaria de trazê-los para cá hoje. Eu indago se já chegaram. Segundo, anuncio...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nós temos quatro que já foram lidos e, recentemente,
chegaram mais dois. Esses de V. Exª a Drª Cláudia
Lyra informa que ainda não chegaram.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não.
Enquanto isto, nós estamos coletando as assinaturas para que o Plenário possa apreciá-los diretamente, sem a interveniência da Comissão e eu já pedi
que a assessoria ﬁzesse um balanço com a assessoria
do Senador Garibaldi Alves Filho. Mas, de qualquer
maneira, essa é uma preocupação do Senador João
Pedro e uma preocupação do Senador Jefferson Praia
e nós gostaríamos de ver esses empréstimos votados,
todos eles, pelo País, mas, muito especiﬁcamente, no
nosso caso, o empréstimo do Estado do Amazonas.
Portanto, a idéia seria de que, na “pioríssima” das hipóteses, fazendo aqui um neologismo, nós suspendêssemos a sessão, não a encerrássemos, para que
o quórum ﬁcasse valendo para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Isto nós estamos fazendo desde ontem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Estamos tendo essa preocupação e convocamos
as Lideranças para que elas entrassem em acordo
para que nós pudéssemos votar na Ordem do Dia os
empréstimos que estão aqui. E acabaram de chegar
mais dois novos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, estamos aguardando. Enﬁm, as assinaturas valem
para todos eles e estamos aqui a postos.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Na tribuna, um orador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Mão Santa, eu vou falar do Mercosul e do Parlamento do Mercosul. O senhor está ao lado de um
Senador que faz parte do Parlamento do Mercosul, o
Senador Tuma, com quem eu tenho o prazer de conviver nas nossas reuniões regulares. Eu vou falar sobre
o Mercosul e sobre o Parlamento do Mercosul porque
esses são assuntos que repercutem muito pouco aqui
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no Congresso Nacional, por incrível que pareça. É
aquela história: água mole em pedra dura tanto bate
até que fura, Senador Tuma.
Precisamos repercutir o Mercosul e o Parlamento do
Mercosul notadamente no Senado Federal, até porque –
para que todos os Senadores saibam e que a população
brasileira tome conhecimento com mais profundidade –,
para o ano, possivelmente, Senador Mão Santa, além do
Presidente da República, além de Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, deveremos estar
elegendo pelo voto direto os nossos representantes no
Parlamento do Mercosul, Senador Papaléo.
Atualmente, a nossa representação é originária de
nove Senadores e nove Deputados Federais. São Parlamentares indicados pelos seus Partidos, pelas Lideranças
dos Partidos, que tomaram posse como Parlamentares
do Parlamento do Mercosul há cerca de dois anos, que
têm mandatos, mas que não foram eleitos diretamente
para aquela missão, para aquele Parlamento. No ano que
vem, possivelmente isso deverá acontecer.
Senador Papaléo, na semana passada, nós concluímos um grande debate, na Comissão de Relações
Exteriores, a propósito da possibilidade do ingresso da
Venezuela no Parlamento Mercosul e no Mercosul. Esse
debate já havia sido travado na Câmara, com a aprovação do protocolo de ingresso da Venezuela no Mercosul.
Vindo para o Senado, esse protocolo foi, primeiramente,
debatido e aprovado na nossa representação brasileira no Parlamento do Mercosul. É uma comissão mista
constituída exatamente pelos mesmos Parlamentares
que frequentam o Parlamento do Mercosul. Esse protocolo já havia sido aprovado nessa representação, e,
nesses últimos dois meses, o debate transferiu-se para a
Comissão de Relações Exteriores. Ouvimos autoridades
governamentais, ouvimos especialistas no assunto Mercosul, ouvimos muita gente, Governadores de Estado;
o Senador Tasso Jereissati é o Relator desse processo
e, seguramente, no início do segundo semestre fará a
leitura do seu relatório nessa comissão. Eu tenho a expectativa de que ele poderá vir a ser aprovado, porque
se trata de algo de fundamental importância.
Nós estamos tratando, na verdade, da ampliação
do Mercosul, que representa uma perspectiva muito
positiva de integração da América do Sul, da América
Latina nesse grande organismo que já é e poderá se
constituir, mais ainda, em um grande organismo de
integração dos nossos povos.
Hoje, como a população brasileira sabe, os membros do Mercosul, além do Brasil, são Argentina, Paraguai e Uruguai. O ingresso da Venezuela fará com
que sejamos cinco países, Senador Mão Santa, e representa a perspectiva, uma janela aberta para que
outros países se juntem ao bloco do Mercosul para

que ele se torne cada vez mais sólido, mais forte, representativo, inclusive, dos interesses de todas as regiões do nosso País.
Portanto, eu me sinto, Senador Mão Santa, na obrigação de vir aqui frequentemente repercutir este assunto
no Congresso Nacional, até porque, repito, a população
brasileira poderá vir a ser convocada, chamada, para a
eleição de 37 representantes do Brasil no Parlamento
do Mercosul, com mandatos a partir de 2011.
Ora, o que isso representa? Representa o fato de
que a população brasileira precisa compreender com
mais profundidade o que signiﬁca o Mercosul, o que signiﬁca o esforço da instalação de um parlamento regional,
atuando paralelamente com a estrutura do Mercosul, no
sentido de fazer com que as nossas relações econômicas, sociais, políticas, nesta nossa linda região sulamericana, Senador João Pedro, possam ser cada vez
mais profundas. Somos vizinhos de todos esses países.
Precisamos nos voltar para eles, precisamos, juntamente
com eles, constituir um grande bloco, para que a gente
possa fazer face a uma interlocução de igual para igual,
na mesma altura, com os demais blocos constituídos
mundo afora. Portanto, é como eu disse: sinto-me aqui
no dever, na obrigação, assim como outros Parlamentares que fazem parte desse grande esforço, de vir aqui
frequentemente repercutir esse assunto.
A nossa representação, que foi tão bem conduzida
pelo Senador Aloizio Mercante neste último ano ou mais
um pouco, teve avanços, êxitos fantásticos. Travamos debates e discussões, no âmbito do Parlamento do Mercosul,
da maior relevância para a população latino-americana.
Espero que esse processo se aprofunde cada vez mais,
Senador Romeu Tuma, para que a gente possa ter um
Mercosul cada vez mais forte, uma Parlamento do Mercosul cada vez mais representativo dos cidadãos e das
cidadãs mercosulinos e sul-americanos.
Senador Tuma, concedo a V. Exª um aparte.
Peço desculpas ao Senador João Pedro, mas
terei o maior prazer de ouvi-lo também.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Geraldo Mesquita, eu não posso deixar... V. Exª elogiou o
Senador Mercadante, que realmente tem administrado bem, mas não pode esquecer que V. Exª também
teve um período bastante duro, de organização, de
deﬁnições de comportamento da Bancada brasileira
no Mercosul. E nas últimas reuniões para decidir o melhor projeto eleitoral, Senadora Lúcia Vânia, para os
membros do Mercosul, nós dissemos que não estamos
nem discutindo dentro dos nossos Partidos o que é o
Mercosul. Como é que se fala com a população, que
vai votar em caráter nacional, se de repente é Unisul,
é não sei o que, tem que deﬁnir, e nós temos que realmente... E V. Exª está fazendo o que praticamente foi

JULHO 2009
32434

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

discutido: trazer ao conhecimento dos Parlamentares a
necessidade de terem conhecimento da participação
brasileira no Mercosul e o que ela representa para a
união dos países que são membros. Agora mesmo,
nesta semana, foi muito discutida a entrada ou não da
Venezuela, principalmente na Comissão de Relações
Exteriores, onde foram apresentados vários aspectos
da não entrada ou favoráveis à entrada. Se vier para o
Plenário, diﬁcilmente alguém vai discutir o que é o Mercosul, porque não tem conhecimento; nós não temos
tido o cuidado de fazer um relatório para discutirmos,
analisarmos, entre os Senadores da Casa, tudo o que
ocorre, quais são as discussões que foram efetuadas
durante a reunião. Até vieram criticar que recebem a
verba, a diária de participação no Mercosul, que é uma
obrigação do Senado estar presente, porque o próprio
Governo fez o acordo de participação e o Brasil é o
principal País nesse segmento, principalmente para
atender àqueles que têm mais necessidades e buscar
a simetria. Quero cumprimentar V. Exª. Vamos ver se
toda semana V. Exª traz uma fala sobre o Mercosul, que
acho muito importante. Sem dúvida nenhuma, agora
tem que acelerar, tendo em vista que já recebi hoje
do nosso Professor Rosinha um anteprojeto eleitoral,
deﬁnindo 37 vagas, se não me engano.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Trinta e sente lugares.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Trinta e sete
vagas que vão ser votadas, praticamente, em conjunto com as eleições majoritárias e proporcionais de
outubro de 2010.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Agradeço, sensibilizado, o seu aparte, Senador
Tuma. V. Exª sabe da importância do Mercosul, sabe
da importância de esse organismo se fortalecer cada
vez mais, o nosso próprio Parlamento.
A gente costuma dizer que o Parlamento do Mercosul é e deverá se constituir, cada vez mais, na caixa
de ressonância dos povos da América do Sul.
Senador João Pedro, gostaria muito de ouvi-lo.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador Geraldo Mesquita, V. Exª aborda um assunto importante
que é o Mercosul. Não só a presença de ampliarmos
esse bloco de países, como do Parlamento do Mercosul. Espero que nesta eleição a sociedade brasileira
possa compreender a importância de se votar, de escolher representantes do Brasil para um Parlamento
composto por Deputados e Senadores de outros países que já estão num processo avançado. Mas nós
precisamos ampliar e realizar uma eleição que possa
eleger uma representação do Brasil. Eu espero que a
nossa região esteja contemplada com representantes,
porque nós precisamos travar o debate sobre o Merco-
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sul, pois precisamos ampliá-lo. Nós estamos discutindo,
aqui no Senado – a Câmara já fez isto –, a adesão da
Venezuela ao Mercosul. Nós trabalhamos, nesses últimos meses, de forma intensa, buscando compreender,
do ponto de vista social, do ponto de vista econômico,
do ponto de vista cultural, a importância da Venezuela
no bloco. Espero que o Senado possa continuar nessa
discussão, e que nós possamos ampliar o Mercosul
com a Venezuela e logo, logo, quem sabe, discutirmos
a Colômbia, discutirmos o Peru, discutirmos a Bolívia.
Nós precisamos ampliar o Mercosul. Nós não podemos
discutir esse bloco importante para a América Latina
apenas compondo os países do Cone Sul. Nós precisamos avançar para o Norte. Aí penso que a Venezuela é o próximo e o primeiro país a ser contemplado. A
Comissão de Relações Exteriores travou audiências
públicas relevantes. Discutimos horas e horas. Lamento ter faltado a essa última audiência, mas participei de
três audiências públicas importantes. Discutimos isso
no âmbito da Comissão. Espero que o Senado possa
fazer essa discussão, aprovando a adesão da Venezuela
ao Mercosul. Mas que, em 2010, a sociedade brasileira
possa eleger Deputados para compor o Parlamento do
Mercosul. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador João Pedro. V. Exª tem
absoluta razão. Precisamos localizar o Mercosul dentro
do nosso País, de forma abrangente. O Amazonas, o
meu Estado do Acre, o Pará do Senador Nery, temos
absoluto interesse que o assunto Mercosul repercuta
também na nossa região, não só no Rio Grande do
Sul, em São Paulo, etc.
Precisamos federalizar o Mercosul no Brasil. Acho
que esse é um passo importante para que tenhamos
a maior compreensão possível da necessidade de
abrangermos toda a América do Sul, toda a América
Latina nesse processo de integração.
Portanto, é um processo bonito, interessante. O
povo brasileiro tem que, cada vez mais, tomar conhecimento do que está se passando. Até porque, repito, é possível que o povo brasileiro seja convocado a
eleger pelo voto direto seus futuros representantes no
Parlamento do Mercosul.
Senador Nery, o Senador Mozarildo havia pedido
antes de V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo e, em
seguida, ao Senador Nery.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador
Geraldo, V. Exª, além de participar como Parlamentar do
Mercosul, é realmente uma pessoa entusiasta do tema.
Eu também sou. Acho que realmente a integração das
Américas é fundamental, notadamente da América Central e da América do Sul, que são as mais sofridas. E,
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no caso do Mercosul, estamos falando da América do
Sul. Eu sou realmente entusiasta. Inclusive, quando foi
implantado o Mercosul, eu fui um dos que, sendo Parlamentar, me confundi de que Mercosul fosse uma coisa
só para os Estados do Sul e para o Cone Sul. Cheguei
até a discutir: por que não o Merconorte agora? Mas, é
evidente que esse processo, que vem amadurecendo,
vem avançando, precisa ser muito mais aperfeiçoado.
Eu li esses dias vários artigos com o título “por que o
Mercosul?”, “esse Mercosul não tem razão de ser”. Dizendo, por exemplo, que está na hora de o Brasil reagir
à Argentina. É natural que na união de povos diferentes existam divergências. É natural. A União Europeia
não se fez do dia para a noite, então não se pode querer também que aqui uma união de povos da América
do Sul se faça do dia para a noite. Agora, é verdade,
também, que temos que aperfeiçoar mecanismos. Por
exemplo, a Bolívia e o Chile são associados; por que
não estão mais adiantados no processo de participar
como membros? A Venezuela, que veio depois, está
mais adiantada nisso. E aqui eu quero até aproveitar o
pronunciamento de V. Exª para fazer um esclarecimento,
já que muitas vezes se distorce o que você fala, certas
coisas que você diz. Eu tenho dito na discussão lá na
Comissão de Relações Exteriores, que acho que não
há nenhum Senador aqui que não queira o ingresso da
Venezuela no Mercosul, mas há Senadores, sim, que
têm dúvidas quanto ao momento e à oportunidade do
ingresso da Venezuela no Mercosul. Eu, como Senador
de Roraima, gostaria que ela tivesse entrado ontem no
Mercosul, mas também ressalvando que hoje nós temos um comércio desigual. Roraima compra mais da
Venezuela do que vende para a Venezuela. Então, essas
coisas também precisam ser discutidas.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Claro.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Mas,
do ponto do vista do Brasil, mais amplamente, temos
um superávit que é baseado, basicamente, nas vendas feitas por São Paulo e por Minas Gerais. Então,
essas distorções têm que ser corrigidas. Eu entendo
que precisamos, sim, debater, de maneira serena, não
“ideologizar” esse tema, não também partidarizá-lo,
porque, realmente, trata-se do interesse maior – não
de imediato – para o presente e, principalmente, para
o futuro dos povos da América do Sul. Por isso eu parabenizo V. Exª pela oportunidade do discurso.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª lembrou bem: a discussão sobre o ingresso da Venezuela
encerrou-se na Comissão de Relações Exteriores, mas,
logicamente, retornará para este plenário, quando aqui

estivermos apreciando, em última instância, o ingresso
da Venezuela no Mercosul.
Senador Nery, com o maior prazer, ouço V. Exª.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Caro Senador
Geraldo Mesquita, o senhor aborda um tema da mais
alta relevância, que, infelizmente, não tem tido a atenção adequada, tanto pelo Parlamento brasileiro, pelo
Congresso Nacional – pelo Senado e pela Câmara dos
Deputados –, mas, principalmente, não temos dado a
devida consequência no tratamento do tema para o
conjunto da sociedade brasileira. Estamos às vésperas de um processo de escolha de Parlamentares, dos
Deputados, para comporem o Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Hoje, essa indicação é feita, no caso do
Brasil, pelas duas Casas do Congresso. A Câmara tem
nove representantes titulares e nove suplentes, e o Senado, idem: nove titulares e nove suplentes. Mas com
a deﬁnição do critério de proporcionalidade, pelo qual
os países do Bloco devem eleger seus representantes
em eleições diretas, o que deve ocorrer já em 2010,
nesse sentido, considero fundamental, e já proponho a
V. Exª, como membro titular e entusiasta do tema, que
tem tratado e discutido com a maior propriedade e tem
se engajado nesse processo de integração regional, que
a representação brasileira, uma vez deﬁnidas as regras
para as eleições, que temos de fazer até o dia 30 de
setembro, para que essas regras possam viger para as
eleições de 2010, precisa fazer um roteiro de discussão,
de debates, se não em todos os Estados da Federação,
como seria adequado, pelo menos nas cinco grandes
regiões brasileiras, envolvendo os Governos locais, os
Poderes Legislativos, tanto estadual quanto municipal,
e organizações da sociedade civil, de modo que essa
questão não chegue a 2010 sem o pleno conhecimento
da população brasileira, dos eleitores brasileiros, que
vão eleger seus 37 representantes no Parlamento do
Mercosul. Cumprimento V. Exª pela oportunidade de
tratar esse tema tão importante, sobretudo para que,
efetivamente, possamos ampliar essa discussão, não só
no horizonte dos Partidos e da representação política,
mas também junto a todos os segmentos da sociedade
brasileira. Parabéns! Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Nery.
Senador Sarney, já encerro.
Senador Nery, acho que todos nós aqui devemos
nos comprometer. V. Exª que é Líder... Concito aqui o
Líder Arthur Virgílio, concito aqui os Líderes dos demais
países, eu mesmo vou tomar a iniciativa de solicitar
ao Líder do meu Partido, o meu querido companheiro
Senador Renan Calheiros, para que, já no inicio do
segundo semestre, Senador Renan Calheiros... Viu,
Senador Renan? Estou dizendo aqui ao Senador Nery
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que nós temos que fazer um esforço. E, nesse sentido,
vou solicitar a V. Exª que convoque a nossa Bancada
para que, no início do segundo semestre, possamos
tratar deste assunto, reunindo todos os Senadores do
PMDB para discutir o Mercosul, o Parlamento do Mercosul, a ﬁm de que possamos dar maior contribuição,
do ponto de vista do PMDB, à consolidação desses
dois instrumentos de integração da América Latina.
Fica aqui, já, a solicitação a V. Exª. E concito os
demais Líderes desta Casa a fazerem a mesma coisa
no âmbito dos seus Partidos, porque, repito – água
mole em pedra dura tanto bate até que fura –, Senador
Renan: precisamos democratizar a discussão acerca
do Mercosul e acerca do Parlamento do Mercosul. E
fazemos isso falando do assunto, tratando do assunto e
discutindo o assunto, principalmente na nossa Casa.
Senador José Sarney, as minhas homenagens,
e agradeço pelo tempo concedido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passamos à

ORDEM DO DIA
Vamos começar pelo item 5, uma vez que até o
item 4 são propostas de emenda à Constituição, que
merecem um quórum qualiﬁcado. Sendo assim, nós
vamos deixar para depois, a ﬁm de que o plenário tenha mais Senadores e Senadoras.
Item 5:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007
(nº 6.645/2006, na Casa de origem, do Deputado
Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo
único ao art. 175 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e dá
nova redação ao art. 62 da Lei nº 5.010, de 30
de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal
de primeira instância, e dá outras providências.
(Estabelece dias e períodos de feriado forense
e de suspensão dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007, e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mão Santa.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 879, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 315 combinado com
o art. 279, II e seu § 3º, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a devolução do PLC nº 6, de 2007, que
“altera o art. 175 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil, e o inciso
I do caput do art. 62, da Lei nº 5.010, de 30 de maio
de 1966”, para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a ﬁm de se proceder reexame da matéria,
tendo em vista o constante das Notas Técnicas nº 7, de
2009, do Conselho Nacional de Justiça e 24, de 2008,
da Associação dos Juízes Federais do Brasil.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2009. – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento pede o reexame da Comissão de
Constituição e Justiça.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 6:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao 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.
Parecer sob nº 851, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria é dada como deﬁnitivamente adotada,
sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Substitutivo adotado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 7:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
104, de 2005 (nº 1.165/1999, 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 débi-
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tos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24 de março
de 1999.
Parecer sob nº 852, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria é dada como deﬁnitivamente adotada,
sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Substitutivo adotado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 8:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
111, de 2005 (nº 3.796/2004, na Casa de origem, da Deputada Laura Carneiro), que dispõe sobre a Política Nacional de Orientação,
Combate e Controle dos Efeitos Danosos da
Exposição ao Sol à Saúde e dá outras providências.
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Parecer sob nº 1.053, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido.
Discussão do Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria é dada como deﬁnitivamente adotada,
sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno, porque é matéria terminativa na Comissão.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Substitutivo adotado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 9:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 11,
de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de origem,
do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação
das Leis de Trabalho – CLT, aprovada pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a boa-fé nas relações de
trabalho.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, o Substitutivo é dado como aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Substitutivo adotado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 10:
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 1995
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 50,
de 1995 (nº 580/95, naquela Casa), do Senador
Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação
dos representantes oﬁciais do País em organismos internacionais de caráter oﬁcial.
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Discussão das emendas da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
Votação, em globo, das emendas da Câmara.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 11:
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 n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
com a ﬁnalidade de discriminar as categorias
de trabalhadores que se devem considerar
proﬁssionais da educação.

Concedo a palavra a quem desejar discutir. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Votação, em globo, das emendas da Câmara
dos Deputados.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal.
É o seguinte o Parecer da Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando todos de acordo e não havendo manifestação contrária, aprovada.
A material vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 12:
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2004
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
254, de 2004 (nº 4.851/2005, naquela Casa),
que altera o art. 241 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (divulgação em qualquer meio
de comunicação de cena de sexo explícito ou
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pornográﬁco, envolvendo crianças e adolescentes, e altera a lei de crime de corrupção
de menores).
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação, em globo, das emendas, nos termos
do art. 286.
As Srªs Senadores e os Srs. Senadores que as
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o Parecer na Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo quem conteste, dou por aprovada.
A material vai à sanção.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É apenas para fazer uma
solicitação a V. Exª. Há o PDS nº 399, de 2009, que
diz respeito a um acordo entre o Brasil e a Bolívia na
fronteira entre o Acre e a Vila Montevidéu, a cidade de
Plácido de Castro, sobre um Igarapé, uma ponte de
interligação. Foi aprovado na Comissão de Relações
Exteriores. Caso possa ser incluído na pauta de hoje,
é uma matéria que não encontra qualquer objeção por
parte de ninguém.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção entre as Lideranças, está incluído em pauta.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito também a
inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto de Resolução
do Senado nº 35, de 2009, que autoriza o Município
de Caxias do Sul a contratar operação de crédito externo com garantia da União com a Corporação Andina de Fomento, já aprovada na CAE, inclusive, com
urgência.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já está na pauta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico a V. Exª que já obtivemos mais dos que as 14
assinaturas necessárias para não se necessitar de
uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e
para trazermos a matéria relativa a empréstimos que
favorecem diversos Estados diretamente para o Plenário da Casa. Um deles se refere a um programa de
saneamento no Estado do Amazonas – e tenho sobre
ele particular interesse, mas, obviamente, interesse
pelos demais também.
E o assessor, muito prestimoso, o Sr. Gonzaga,
da Comissão de Assuntos Econômicos, executou um
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trabalho muito rápido e está, já, portanto, encaminhando à Mesa. Eu indago se, porventura, já são do domínio de V. Exª os empréstimos que estavam saindo do
Palácio do Planalto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ainda não chegaram, mas já tivemos conhecimento
e serão...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E virão hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Virão hoje.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 13:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2002 (nº 25/99, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que modiﬁca a Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 – Lei de Execução Penal, para instituir
o ensino médio nas penitenciárias.
Pareceres favoráveis, sob os nºs 740 e
741, de 2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Romeu Tuma, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo); e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Romeu Tuma, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), com as Subemendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
sem prejuízo das subemendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Subemendas nºs 1 e 2,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, à
Emenda nº 1 – CE (Substitutivo).
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora a ﬁm de redigir
o vencido para o turno suplementar.
São os seguintes a emendas e subemendas aprovadas:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 14:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro) a promover a alienação
de bem público.
Parecer favorável, sob o nº 578, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
Em discussão. (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.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 15:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, 2008 (nº 7.024/2006, na
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga),
que acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal (tipiﬁca como crime o ingresso de aparelhos de comunicação, sem autorização, em
estabelecimento prisional).
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Parecer favorável, sob o nº 700, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa, quando deixou de ser apreciada.
Não foram oferecidas emendas.
Em discussão. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
E a votação do projeto.
Não havendo objeção, dou como aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, solicito que seja incluído também, na pauta de hoje, o Projeto de Lei da Câmara nº 118, que
trata do DNPM.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O pedido de V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 16:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 135, de 2008 (nº 798/2007,
na Casa de origem, do Deputado Hugo Leal),
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer penas alternativas
aplicáveis aos crimes de trânsito.
Parecer sob o nº 701, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de
redação, que apresenta.
Sobre a mesa, requerimento de tramitação conjunta.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 880, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado, a tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 165, de 2008, do Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº198, de 2008, do Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 172, de 2008, Projeto de
Lei da Câmara (PLC) nº 135, de 2008, com o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 19 de 2004, e apensos, e
com Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 141, de 2003,
e apensos, por versarem sobre matéria análoga.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
As matérias referentes aos itens 16 e 18 passam a tramitar em conjunto e irão à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 17:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007,
na Casa de origem, do Deputado Luiz Couto),

que dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá
outras providências.
Pareceres sob nºs 1.093, de 2008; e 695,
de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares,
favorável com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ,
que apresenta; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa (em audiência, nos termos do Requerimento nº 1.397, de 2008), Relator: Senador Jayme Campos, favorável ao Projeto
e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ, apresentando,
ainda, a Emenda nº 4-CDH.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, dou
como aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 3, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e nº
4, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
As Srªs e Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senadora.
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero saber se há
possibilidade de V. Exª colocar o projeto da lei da adoção, que foi aprovado hoje na última Comissão, que
é a Comissão de Diretos Humanos. Passou por três
Comissões. É um projeto que já vem da Câmara e foi
bastante discutido. O Relator foi o Senador Mercadante. Houve consenso em relação ao projeto.
Então, eu peço a V. Exª a gentileza, se puder, de
colocar na pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento de V. Exª será atendido.
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Agradeço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Não havendo manifestação contrária, está aprovada.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 19:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2009 (nº 275/2007, na
Casa de origem, do Deputado Ciro Pedrosa),
que estabelece normas de segurança a serem
seguidas pelos estabelecimentos que especiﬁca (serviços de barbearia, manicure, aplicação
de tatuagens e inserção de piercings).
Parecer sob o nº 794, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador

363

Julho de 2009

Papaléo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
Votação da Emenda nº 1-CAS, que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o substitutivo, ﬁca prejudicado o projeto,
e a Comissão Diretora vai redigir o vencido.
É o seguinte o Substitutivo aprovado:
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, há acordo de Líderes, e, portanto, eu peço
a inclusão na pauta do PLC nº 125/06, que versa sobre
mandado de segurança. É uma matéria que interessa
sobremaneira ao Supremo Tribunal Federal, e há consenso absoluto entre os Líderes da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Presidente.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem...
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
está na Ordem do Dia e nós gostaríamos de veriﬁcar
com o senhor a possibilidade de incluir o PLS nº 218,
de 2006, de autoria dos Senadores Cícero Lucena e
Cristovam Buarque, que trata de autorizar as escolas
a cientiﬁcar os pais separados do boletim escolar, ou
seja, de dar o direito aos pais separados de conhecer
o boletim escolar dos seus ﬁlhos.
É o PLS 218, de 2006. Não há nenhuma objeção.
Ele ainda vai para a Câmara. Se nós pudéssemos vo-

tar essa matéria hoje, em muito ajudaria, inclusive, a
participação dos pais na vida escolar dos ﬁlhos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 20:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2009 (nº
201/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo para o Estabelecimento de um Mecanismo de Cooperação Comercial entre a República Federativa do Brasil
e a República Argentina, assinado em Puerto
Iguazu, em 30 de novembro de 2005.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, dou como
aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 21:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2009 (nº
318/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo

da República Argelina Democrática e Popular
sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 22:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 320, de 2009 (nº
23/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República
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Federativa do Brasil e o Governo da República
da Zâmbia, assinado em Brasília, em 14 de
março de 2006.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 23:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 387, de 2009 (nº 214/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção de Viena sobre o Direito dos

Tratados, concluída em Viena, em 23 de maio
de 1969, ressalvados os arts. 25 e 66.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 24:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 2002
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 9, de 2002, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que altera o art.
54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a ﬁm
de garantir a reserva de vagas nas creches, ou
entidades similares, e pré-escolas públicas para
as crianças portadoras de deﬁciência.
Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Marcelo Crivella, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 2002, que tramita em conjunto; e
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– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns,
favorável ao Projeto, parcialmente à Emenda
nº 1-CCJ; nos termos da Emenda nº 2-CE;
apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CE; e
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 2002, que tramita em conjunto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 2 e 3-CE.
(Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação da redação ﬁnal. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, está aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 27
[PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE
2009]
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de

7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com
a ﬁnalidade de modiﬁcar as regras relativas à
prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
Há um requerimento sobre a mesa, de audiência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 881, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 279 combinado com
o inciso I do art. 101 do Regimento Interno, que sobre
o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 234, de 2009,
seja ouvida, também, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2009. – Senadora Serys Shessarenko.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 28:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 31, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer nº 932, de 2009, Relator:
Senador Flexa Ribeiro), que autoriza o Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, no valor
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de até cento e noventa e quatro milhões de
dólares dos Estados Unidos da América.
(Apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer
nº 932, de 2009, Relator: Senador Flexa Ribeiro.)
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o parecer da Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo manifestação contrária, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 29:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 32, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão do Parecer nº 933, de 2009, Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que autoriza o
Estado do Espírito Santo a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até setenta e
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um milhões e quinhentos mil dólares do Estados Unidos da América.
(Apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer
nº 933, de 2009, Relatora: Senadora Ideli Salvatti.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão, a redação ﬁnal. (Pausa.)
È o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Presidente, só para agradecer a V. Exª. e aos
Senadores pela aprovação do empréstimo ao Estado
do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 30:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 33, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão do Parecer nº 934, de 2009, Rela-

tor: Senador Neuto De Conto), que autoriza o
Estado do Rio de Janeiro a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até duzentos
e onze milhões e setecentos mil dólares do
Estados Unidos da América.
(Apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer
nº 934, de 2009, Relator: Senador Neuto de
Conto.)
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão, a redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o parecer da Redação Final:

PARECER Nº 1.129, DE 2009
(Comissão Diretora)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a palavra, pela ordem, o Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para solicitar a V. Exª. a inclusão em Ata de modelar entrevista
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concedida pelo Governador José Roberto Arruda na
revista Veja, páginas amarelas, desta semana.
Encaminho a matéria à Mesa e solicito a V. Exª
a inclusão em Ata da entrevista do Governador José
Roberto Arruda.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa procederá na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB –
AP) – Item 31:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 34, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer nº 935, de 2009, Relator:
Senador Aloizio Mercadante), que autoriza o
Município do Recife (PE) a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Internacional para Reconstrução e

Desenvolvimento (BIRD), no valor de até trinta e dois milhões e setecentos e sessenta mil
dólares do Estados Unidos da América.
(Apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão do Parecer nº 935,
de 2009, Relator: Senador Aloizio Mercadante.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer da Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– 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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos colocar em votação as operações de crédito
na forma de itens extrapauta, como requerido.
Item extrapauta
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 35, de 2009, (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão do Parecer nº 1.021, de 2009, Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que autoriza o Município de Caxias do Sul
(RS) a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de
até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito milhões
e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos
da América.
Em discussão. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para discutir, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos votando e eu vou dar o meu voto favorável a este
pedido de empréstimo externo de um Município, um
Município gaúcho, eu suponho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Foi.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Mais do
que meritório. Agora, aproveito a oportunidade para
fazer uma denúncia e uma consideração sobre um fato
que me foi trazido por prefeitos do meu Estado, que
são similares a casos espalhados pelo Brasil inteiro,
não de empréstimos, mas de concessão de emendas
parlamentares para Municípios do interior que receberam a emenda, que foi aprovada no Orçamento, que foi
empenhada, que foi contratada e o dinheiro transferido,
em parte, para a Caixa Econômica – friso: em parte.
Eu gostaria de ler, para conhecimento do Plenário e do País, o exemplo da Prefeitura Municipal de
Jandaíra, do Rio Grande do Norte. Peço a atenção da
Casa, porque esse é um assunto sério, grave, Senador
Mão Santa, que está comprometendo a credibilidade,
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primeiro de tudo, do cumprimento do Orçamento da
União. Trata-se da liberação de algo que foi aprovado, empenhado e contratado e que está levando os
Prefeitos de Municípios do Brasil a serem entendidos
como caloteiros e desmerecedores de crédito, de fazer concorrências, de contratar obras. Amparados por
emendas aprovadas, empenhadas, contratadas, com
até um pedaço do dinheiro liberado, de 2007 para cá
– e estamos em 2009 –, ﬁcaram com obras concluídas
e não pagas, porque a União, que é responsável, que
tem a sua digital nessas concessões, não está cumprindo com as suas obrigações.
Por exemplo, a Prefeitura Municipal de Jandaíra
assinou um contrato para pavimentação de ruas no
Distrito de Tubibal. Autorizada em 05 de novembro de
2008, a obra está com 52,73% dos serviços atestados. Ela está concluída. Atestada à Caixa Econômica.
E foi repassado, até agora, para a obra 0% dos recursos. Estamos falando em um ano praticamente, um
ano de execução. O Prefeito contratou – não é dinheiro emprestado, como estamos agora aprovando –, a
Caixa Econômica autorizou a obra e, até hoje, não foi
repassado um real.
Uma outra: pavimentação de ruas no Distrito de
Aroeiras, autorizado em outubro de 2008. Obra: 73%
realizados. Zero por cento de recursos transferidos.
Município de Parazinho: Igualmente. Pavimentação de diversas ruas no município de Parazinho.
Posição em 20 de setembro de 2009: 21,85% da obra
foram feitos; está com o contrato assinado; e o repasse
de recursos está em praticamente zero.
O que está acontecendo, Sr. Presidente? Nós votamos, e estamos em vias de votar, a LDO e votamos
o Orçamento. No Orçamento estão contidas emendas
parlamentares. Os municípios, neste momento, Senador Renan Calheiros, passam por enormes constrangimentos. Há uma enorme quantidade de municípios
no Brasil para os quais o Fundo de Participação, no
ﬁnal do mês, deu saldo zero. Depois de descontados
os compromissos agendados anteriormente em razão
da queda da arrecadação, tiveram arrecadação zero,
liberação zero. Além do mais, aquilo que é decorrente
de investimentos, que gera emprego, em conseqüência
de emendas parlamentares que foram votadas no Orçamento – esforço nosso, Deputados e Senadores – e
que foram contratadas, que foram empenhadas e que
foram iniciadas com a autorização da Caixa Econômica, estão concluídas – em grande medida, concluídas
–, e o repasse do dinheiro foi praticamente de zero. O
que isso signiﬁca? Signiﬁca perda total da credibilidade dos prefeitos e das prefeituras. Em função de culpa
deles? Não. De culpa da União.
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Eu quero fazer essa denúncia para o conhecimento da Casa porque eu tenho certeza de que isso está
acontecendo na sua Alagoas, Senador Renan; no seu
Amapá, Senador José Sarney; no seu Goiás, Senador
Marconi Perillo; no seu Piauí, Senador Mão Santa. Nós
não podemos ﬁcar inertes e calados diante dessa irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade que estão
cometendo com os municípios do Brasil!
Com estas palavras, eu quero dizer a V. Exª que
eu vou votar a favor desse empréstimo, mas com o meu

protesto pelo o que está acontecendo com os municípios do Rio Grande do Norte e do Brasil inteiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal (Pausa).
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 40, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão do Parecer nº 1.106, de 2009, Relator: Senador Eliseu Resende), que autori-
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za o Governo do Distrito Federal a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento no valor de até
US$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal. (Pausa).
É o seguinte o Parecer da Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2009
Discussão em turno único, do Projeto de
Resolução nº 41, de 2009 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer nº 1.107, de 2009, Relator:

Senador Tião Viana), que autoriza o Estado do
Pará a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de até
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
Discussão em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal. (Pausa).
É o seguinte o Parecer da Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Solicitação do Senador Tião Viana.
Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 399, que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia para a construção de
uma ponte internacional sobre o Igarapé Rapirrã, entre as cidades de Plácido de Castro e
Montevideo, celebrado em La Paz, em 17 de
dezembro de 2007.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, se possível, peço
que votemos o PLC nº 12, da Tarifa Social, um projeto
de alto alcance social no País – matéria já acordado
com todos os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Solicitação do Senador Marconi Perillo no sentido de
inclusão em pauta do Projeto de Lei da Câmara nº
118, de 2009, que dispõe sobre a criação de funções
comissionadas no DNPM-FCDNPM, no Departamento
Nacional de Produção Mineral, de cargos em comissão
do grupo de Direção e Assessoramento Superiores.
Item Extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 118, de 2009 (nº 3.675,

de 2008, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Funções Comissionadas do
DNPM – FCDNPM, no Departamento Nacional
de Produção Mineral – DNPM, de Cargos em
Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas
– FG, destinados ao DNPM, e altera as Leis
nºs 11.526, de 4 de outubro de 2007, para
dispor sobre a remuneração das FCDNPM,
8.876, de 2 de maio de 1994, e 11.046, de 27
de dezembro de 2004.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2006
Discussão, em turno único, da Emenda da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 218, de
2006 (nº 237/2007, naquela Casa), do Senador
Cristovam Buarque, que altera o art. 12 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determinando às instituições de ensino obrigatoriedade
no envio de informações escolares aos pais,
conviventes ou não com seus ﬁlhos.

Solicitação da Senadora Patrícia.
Perdão, foi pedido pela Senadora Fátima Cleide.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação a emenda da Câmara.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão da redação ﬁnal. (Pausa).
É o seguinte o Parecer da Redação Final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação ﬁnal.
A matéria vai à sanção.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria só
registrar agradecimento a todas as Lideranças e aos
Senadores pela aprovação desse projeto de grande
alcance social.
Nós temos 22.500 famílias em perspectiva de
adoção no Brasil, 3.500 crianças que poderiam ser adotadas. Infelizmente, 80% dessas adoções são apenas
para meninas brancas com menos de dois anos. Nós
temos de mudar essa cultura e mobilizar o País para
que possamos ter um encontro mais efetivo.
A lei coloca agora para o juiz: a responsabilidade
de retirar as crianças dos abrigos; relatórios semestrais;
as crianças não poderão ﬁcar mais do que dois anos
nos abrigos; os adolescentes e as crianças que tiverem
condições de se manifestarem deverão ser ouvidos no
processo de adoção ou de mudança de nome.
Nós retiramos um dispositivo da Câmara que criminalizava a adoção direta e estabelecia pena de dois
a quatro anos quando a mãe entregasse a criança para
um vizinho, um conhecido ou um parente. Criminalizar
não nos parece ser um bom caminho. Não se pode
criminalizar o que acaba também sendo um gesto de
adoção e de responsabilidade afetiva.
Também construímos nesse processo um amplo
entendimento entre o Conanda, do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e todas as
entidades da área – o Grupo de Apoio à Adoção, que
são os pais envolvidos com esse processo; os juízes
das varas da criança e do adolescente; o Ministério
Público e todos os órgãos do Governo que estavam
envolvidos.
A grande concepção é priorizar a adoção, principalmente na família extensa. Quer dizer, entender
que a preferência é que a criança ﬁque dentro da família, com o avô, com o tio. Esgotada essa possibilidade, nós vamos ao cadastro fazer um processo de
habilitação e preparação. Acho que houve um grande
avanço com a uniformização, com a padronização de
comportamento de todas as autoridades de todas as
instâncias de poder.
Quero parabenizar a Senadora Patrícia, autora da
iniciativa, e o trabalho que a Câmara fez, que enriqueceu bastante o projeto que nós estamos concluindo e
aprimorando com um amplo consenso. Quero agradecer
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a todos os Senadores com a certeza de que estamos
dando um passo muito importante para o Brasil sob o
ponto de vista social.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, a Senadora Patrícia Saboya.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Sem
revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
Eu queria, da mesma forma, agradecer a todo o
Senado, a todos os Senadores, a todas as comissões
pelas quais passou este projeto. Sua construção foi
resultado da união de muitos corações e de muitas
mãos, mães e pais deste País inteiro. Quero agradecer
também a sensibilidade do Senador Aloizio Mercadante, que acatou todas as sugestões, todas as ideias, na
tentativa de aperfeiçoar este projeto.
Talvez a adoção seja um dos maiores benefícios
que se pode dar a uma criança abandonada. Existem
pais e mães, no Brasil inteiro, que sonham com a maternidade e com a paternidade.
O projeto de lei, aprovado por esta Casa, a partir
de agora vai dar a chance e a oportunidade a milhares
de crianças que hoje estão abrigadas e também a muitas que não têm a necessidade de estarem abrigadas
– estão lá por situação de pobreza – de poderem ser
devolvidas às suas famílias biológicas. E aquelas que
não puderem, por não terem uma família biológica que
possa lhes acolher, que sejam ﬁlhos de tantas mães e
de tantos pais, homens e mulheres que sonham com
essa possibilidade.
Agradeço a todos os Srs. Senadores na pessoa
do Senador Mercadante. Ao mesmo tempo, quero aqui
ressaltar a importância da Câmara dos Deputados, do
trabalho que lá foi realizado, para chegar ao projeto na
forma em que está.
Portanto, muito obrigado aos Srs. Senadores e às
Srªs Senadoras, obrigado ao Presidente Sarney, por ter
incluído esse projeto em pauta. Tenho certeza de que
estamos cumprindo a nossa responsabilidade, nossa
obrigação, com sensibilidade, com carinho e proteção
às crianças brasileiras.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
É com imensa satisfação que coloco o projeto em pauta,
porque sei da importância do tema, da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
Projeto da Senadora Patrícia Saboya, que dispõe sobre adoção. Altera as Leis nºs 8.069 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e nº 8.560. Revoga dispositivos da Lei nº 10.406 e da Consolidação das Leis
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do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 e dá
outras providências.
É o seguinte o Item Extrapauta:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 314, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314,
de 2004 (nº 6.222/2005, naquela Casa), da Senadora Patrícia Saboya, que dispõe sobre adoção;
altera as Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560,
de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e da
Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943; e dá outras providências.
Da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O Relator, Senador Aloizio Mercadante, proferiu parecer favorável.
Passa-se à discussão do substitutivo da Câmara
e das emendas da Câmara, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento de votação e globo das
matérias de parecer favorável.
É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 882, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo, das
partes de parecer favorável ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2004 (nº
6.222/2005, naquela Casa), nos termos do texto consolidado da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2009. – Aloizio
Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação as partes de parecer favorável ao
substitutivo da Câmara, nos termos do texto consolidado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam prejudicadas as partes do parecer contrárias ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
É o seguinte o parecer da redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
À sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 125, de 2006 (n 5.061/2001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo e dá outras
providências.
Parecer favorável, sob nº 941, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
O parecer é favorável.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati,
Relator da matéria.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Como
Relator – Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

trata-se de matéria de suma importância, que tem sido
defendida, inclusive, tanto por setores do Supremo Tribunal Federal, como do Superior Tribunal de Justiça.
Apenas gostaria de fazer uma pequena correção
de redação.
No art. 21, na última linha do segundo parágrafo,
quando se diz “na forma dos seus estatutos e desde
que pertinente às suas ﬁnalidades (...)”, em vez de
dispensado é dispensada – apenas um acerto de redação – “às suas ﬁnalidades dispensada, para tanto,
a autorização especial”.
Apenas essa pequena correção que eu gostaria
de registrar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Será feita, conforme a solicitação de V. Exª.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação, com as adequações redacionais
propostas pelo Relator.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação ﬁnal do Projeto de Lei da Câmara
nº 125, de 2006.
É lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai á sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Pela ordem, Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicitei ontem ao Presidente em exercício, Senador
Marconi Perillo, a inclusão de duas indicações para a
Agência Nacional de Águas, que já foram, há bastante
tempo, aprovadas na Comissão de Meio Ambiente e
que eu, como Presidente, tinha solicitado a inclusão
na pauta da sessão. Estou solicitando novamente, se
possível, a inclusão. Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Vamos esperar que tenham mais Senadores no plenário para que se possa colocar no ﬁnal da pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2008
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 38, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2008 (nº 1.946/99, na
Casa de origem), que altera as Leis nº 9.991,de
24 de julho de 2000, nº 10.925, de 23 de julho
de 2004, e nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
e dá outras providências.

Os pareceres são favoráveis.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp, para
proferir parecer sobre os Projetos e as emendas de
Planário, em substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
PARECER Nº 1.137, DE 2009– PLEN
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados nº 12, de 2008, vai possibilitar que 22
milhões de famílias possam obter desconto nas contas de luz, um projeto de alto alcance social. Dessa
forma, vão economizar recursos e utilizá-los como
melhor lhes convier.
O projeto também garante às famílias de baixa
renda que estejam devidamente cadastradas serem
beneﬁciadas com equipamentos e eletrodomésticos
mais avançados tecnologicamente, portanto com maior
eﬁciência e menor consumo de energia, que serão fornecidos gratuitamente pelas concessionárias.
O projeto isenta famílias de baixa renda, com o
consumo de até 50 quilowatts – nas comunidades indígenas, também não vão pagar aqueles que consumirem até 50 quilowatts –, da cobrança de PIS e da
Coﬁns incidentes sobre a conta de energia.
Quero parabenizar ainda, Srªs e Srs. Senadores,
a iniciativa do Deputado Carlos Zarattini, que não mediu
esforços para a aprovação do PLC n º12, de 2008, de
autoria do Deputado Kassabi, a chamada Tarifa Social,
na Câmara dos Deputados.
Graças a ele, estamos votando essa matéria tão
importante para os cidadãos do nosso País, aqui no
Senado Federal.
O parecer, Sr. Presidente, é pela aprovação do
PLC nº 12, de 2008, com substitutivo que apresenta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer um
registro da importância desse projeto, que foi bastante discutido, e louvar o trabalho do Deputado Carlos
Zarattini e do Senador Valdir Raupp. Na negociação
com o Governo e o Ministério das Minas e Energia,
nós conseguimos um fator extremamente importante,
que foi a inclusão, aqui no Senado, das comunidades
indígenas e dos quilombolas, que não pagarão conta
de luz até 50 quilowatts de consumo.
Portanto, para o meu Estado de Roraima, para
os Estados do Norte, é extremamente importante e
vai poder fazer chegar energia a cada comunidade
indígena deste País.
Dessa forma, quero louvar a aprovação desse
projeto e registrar a importância desse fato para as
comunidades indígenas e para os quilombolas de
todo o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Raupp, eu considero o parecer de V. Exª
como o parecer das comissões também que foram
ouvidas sobre o projeto.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Perdão,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como parecer também favorável das Comissões de
Infraestrutura...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, para discutir.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª concorda?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Quero fazer um elogio
público da iniciativa do Deputado Kassab, hoje Prefeito de São Paulo, do Deputado Zarattini, que foi o
Relator, e do Senador Romero Jucá, que aperfeiçoou
o texto aqui.

Sou um entusiasta de iniciativas como essa, porque, quando fui Governador, eu criei o Programa Pau
Amarelo no meu Estado, que levava energia elétrica
– isso há 25 anos, no meu primeiro governo –, levava
a possibilidade da energia elétrica para as populações
das periferias urbanas e para as áreas rurais mais afastadas a uma tarifa que, naquela época, era tida como
tarifa beneﬁciada. Hoje, chama-se tarifa social.
Lembro-me bem de que a conta de energia elétrica da época equivalia ao preço da carteira de cigarros
e, com isso, nós levamos a oportunidade do enterro da
lamparina. Eu me referia muito ao enterro da lamparina.
Lamparina, no Nordeste, é o instrumento que ilumina
a noite e que gasta querosene. É uma lâmpada tosca,
com um pavio alimentado à queima de querosene, e
era a luz usada pelos pobres. Quando fui Governador,
enterrou-se a lamparina e trocou-se pelo bico de luz
do Programa Pau Amarelo – e é um programa que até
hoje é lembrado por aqueles que hoje já são idosos e
que foram beneﬁciados por um programa que ﬁz como
Governador.
Vejo, agora, o projeto da tarifa social apreciado,
para ser aprovado, tenho certeza, pela unanimidade
da Casa.
Com os cumprimentos ao então Deputado Kassab, hoje Prefeito, ao Deputado Zarattini e ao Senador Romero Jucá, declaro meu voto favorável à
matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB também
encaminha o voto favorável à matéria, com os cumprimentos devidos ao então Deputado Kassab, hoje
Prefeito de São Paulo, e, pelos aprimoramentos que
puderam fazer durante a tramitação do projeto, ao Deputado Zarattini e ao Senador Romero Jucá.
Este é o encaminhamento do nosso partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer conclui pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 2008, nos termos da Emenda nº
5, Substitutivo, que oferece, e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2007, que tramita em
conjunto.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento de preferência para votação da Emenda nº 5. (Substitutivo)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Substitutivo (Emenda nº 5).
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovada a Emenda nº 5 (Substitutivo), ﬁcam
prejudicados os projetos e as demais emendas.
É a seguinte a redação do vencido para
turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se não houver objeção do plenário, passamos ao
turno suplementar neste momento. (Pausa.)
Em discussão o substitutivo, já aprovado em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção do plenário, a Presidência
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passa à deliberação por grupos dos requerimentos
constantes dos itens 32 a 35, 38 a 41 da Ordem do
Dia. (Pausa.)
Em votação os referidos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, também em globo, dos Requerimentos nºs
772 e 822, de 2009, de tramitação conjunta.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
São os seguintes os requerimentos aprovados:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, em globo, dos Requerimentos nºs 792,
793, 799, 823 e 827, de 2009.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
São os seguintes os requerimentos aprovados:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 36:
REQUERIMENTO Nº 800, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 800, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 109, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (planejamento familiar).
Há uma solicitação de retirada do Senador Jucá
desse requerimento.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 884, DE 2009
Retirada de requerimento.
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I,
do Regimento Interno, a retirada, em caráter deﬁnitivo,
do Requerimento nº 800, de 2009.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2009. – Romero
Jucá
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a retirada
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Comissão de Assuntos Sociais,
onde poderá receber emendas, no turno suplementar,
até o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 37:
REQUERIMENTO Nº 801, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 801, de 2009, do Senador Raimundo Colombo, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei da Câmara nº 26 e 58, de 2009,
por regularem a mesma matéria (dão denominação suplementar a trecho da BR-282).
O Senador Raimundo Colombo também pediu a
retirada do requerimento.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 885, DE 2009
Retirada de Requerimento.
Requeiro nos termos do art. 256, § 2, inciso I, do
Regimento Interno, a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Requerimento nº 801m de 2009.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 2009. –
Senador Raimundo Colombo
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a retirada
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2009, volta
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte; e o de nº
58, de 2009, também volta à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Finda a Ordem do Dia... Vou suspender a Ordem do
Dia para aguardar... Senador Arthur Virgílio, vou suspender a Ordem do Dia para aguardar a chegada dos
projetos a que V. Exª aludiu.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exatamente, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, apenas para registrar que existe
acordo dos líderes para votarmos os quatro empréstimos que estão sendo encaminhados, para o Distrito
Federal, São Paulo, Amazonas e Minas Gerais. É exatamente essa questão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos aguardando.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, só uma sugestão. Acho que era importante
votarmos as matérias que precisam ser votadas. Há
um acordo na Casa com relação a isso. Em seguida,
votaríamos os empréstimos. Temos Embaixadores...
É importante veriﬁcar.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – É para pedir também,
Sr. Presidente, que pudéssemos votar as autoridades.
Temos dois diretores da Agência Nacional de Águas,
que já foram devidamente encaminhados. Pelo que
posso entender, é fundamental para a agência essa
aprovação, para que os trabalhos possam ter continuidade no âmbito da ANA.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Marina, estamos apenas aguardando que
tenhamos um maior número no plenário, uma vez que
a votação é qualiﬁcada e precisa de 41 votos. Logo
que tenhamos esse número, votaremos a matéria solicitada por V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
que V. Exª pudesse também colocar em votação o PLS
nº 253, um projeto relativo à CPMI sobre exploração
sexual de crianças e adolescentes. Esse projeto é importante, porque nós estamos, esta semana, comemorando os 19 anos do ECA. Se V. Exª puder nos atender,
eu gostaria de ver esse projeto aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Informa a Secretaria que o projeto está na CCJ. Já
estou mandando providenciar a vinda ao plenário para
que possamos atender ao pedido de V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Temos um requerimento do Senador Marconi Perillo
também.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ainda temos um decreto legislativo que podemos votar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item Extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 498, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 498, de 2009 (nº 1.143/2008,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Federação da Rússia
sobre Proteção Mútua de Tecnologia Associada

à Cooperação na Exploração e Uso do Espaço
Exterior para Fins Pacíﬁcos, celebrado em Brasília, em 14 de dezembro de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.079, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de solicitar a V. Exª que dê como lido um discurso em que procuro prestar homenagem a um homem criativo e empreendedor, nascido no Rio Grande do Norte, cuja vida está diretamente relacionada à
modernidade e ao progresso do meu Estado, o Estado de Goiás, e da Região Centro-Oeste. Trata-se do
saudoso Jaime Câmara, que, se ainda se encontrasse
entre nós, completaria 100 anos nesta quinta-feira,
amanhã, dia 16 de julho.
Creio que o nome Jaime Câmara já sintetiza, por si
próprio, a grandeza da obra de um potiguar que, juntamente com os irmãos Joaquim Câmara Filho e Vicente
Rebouças, fundaram, em 3 de abril de 1938, o jornal
O Popular. Era um sonho que se tornava realidade
pela vontade e o ideal de fazer circular um veículo de
comunicação bissemanário que, desde os primeiros
momentos, mostrou compromisso com a nossa Região Centro-Oeste, em particular, com Goiás, e, mais
tarde, com Tocantins.
Graças à atenção de V. Exª, Presidente José
Sarney, o plenário acaba de aprovar requerimento,
também de minha autoria, com a assinatura da Senadora Lúcia Vânia, do Senador Demóstenes Torres e de
outros colegas, propondo a realização de uma sessão
especial para homenagem ao saudoso Jaime Câmara
no dia 11 de agosto.
Peço a V. Exª que dê por lido o inteiro teor deste
pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR MARCONI PERILLO
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ao ocupar esta Tribuna, quero prestar
justa homenagem a um homem criativo e empreendedor, nascido na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, cuja vida está diretamente relacionada
à modernidade e ao progresso de Goiás e da Região
Centro-Oeste.
Falo do saudoso Jaime Câmara, que, se ainda
se encontrasse entre nós, completaria cem anos nesta
quinta-feira, dia 16 de julho.
Creio que o nome Jaime Câmara já sintetiza por
si próprio a grandeza da obra de um potiguar que,

455

Julho de 2009

juntamente com os irmãos Joaquim Câmara Filho e
Vicente Rebouças, fundaram em 3 de abril de 1938 o
jornal O Popular.
Era um sonho que se tornava realidade pela
vontade e o ideal de fazer circular um veículo de comunicação bi-semanário, que, desde os primeiros
momentos mostrou compromisso com nossa região
Centro-Oeste, em particular com Goiás, e, mais tarde,
com Tocantins.
Na verdade, Sr. Presidente, o nascimento do O
Popular, embrião das organizações Jaime Câmara,
ocorreu em 1935, na cidade de Goiás, com a fundação
da ﬁrma J. Câmara e Companhia, pelo próprio Jaime
Câmara e por Henrique Pinto Vieira.
Dois anos depois, a ﬁrma mudava-se para a nova
capital, Goiânia, onde os irmãos consolidariam a idéia
de lançar o jornal, marco realizado com a participação
dos dez funcionários da papelaria e tipograﬁa, sob a
direção de Joaquim Câmara Filho.
É fundamental salientar a coragem e a ousadia empreendedora desses irmãos que vieram para
o Centro-Oeste na década de 20 e se vincularam no
mais amplo sentido com a construção da história do
povo e da gente do Planalto Central.
Os Câmara acreditaram nas possibilidades oriundas da transferência da capital para Goiânia e, sob a
batuta de Jaime Câmara, estabeleceram um compromisso com a vida cotidiana dos cidadãos e do Estado,
procurando tratar dos problemas e dos acontecimentos,
para informar e forma opinião.
Sem dúvida, Srªs e Srs. Senadores, a saga vencedora das Organizações Jaime Câmara, cuja magnitude
e grandiosidade se devem ao nosso homenageado,
tem origem na crença da interiorização do progresso
e da informação.
O fato é que, desde o primeiro momento, a
vontade de crescer marcou as iniciativas de Jaime
Câmara que, seis anos depois da criação do O Popular, transformava o jornal em diário, que acompanharia a moderna história da região Centro-Oeste
e de Goiás.
A pujança das Organizações Jaime Câmara é,
portanto, natural e resultante da concretização de um
sonho, um sonho de um homem que acreditou na região Centro-Oeste, um sonho de um família que viu
o caminho para o progresso em Goiás e, mais tarde,
em Tocantins.
Os ideais de Jaime Câmara permanecerão vivos
entre nós, porque continuaremos a ver, ouvir e ler indiretamente a mensagem desse grandioso homem, por
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meio dos 21 veículos de comunicação que integram
as Organizações Jaime Câmara, entre emissoras de
televisão, rádios e jornais.
Registro, portanto, nesta Tribuna, minha homenagem a Jaime Câmara, que, decerto, é a homenagem de todo o povo goiano, tocantinense e da região
Centro-Oeste.
Por oportuno e justo, apresento requerimento para
a realização de Sessão Solene em comemoração ao
centenário de nascimento do homenageado.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de reiterar as colocações feitas aqui pelo Senador Marconi Perillo a respeito de Jaime Câmara. Sem dúvida
nenhuma, ele foi um grande pioneiro no Estado de Goiás, especialmente na cidade de Goiânia, e, hoje, é o
responsável pelo jornal de maior circulação e de maior
importância na nossa cidade e no nosso Estado.
Portanto, a homenagem é mais do que justa, e
quero me solidarizar com as palavras do Senador Marconi Perillo e, naturalmente, com as palavras do Senador Demóstenes Torres, que agora toma a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma
forma que fez o Senador Marconi Perillo, acho de
suma importância que a Organização Jaime Câmara
possa vir aqui para uma sessão em que o plenário
da Casa a homenageará, porque ela se transformou
no maior veículo de comunicação social do Estado
de Goiás. Tem serviços relevantes prestados, como
bem lembrou o Senador Marconi Perillo, desde 1938,
ao Estado de Goiás. Hoje, nosso estimado Júnior
Câmara também capitaneia uma das imprensas de
melhor qualidade do Brasil, que é a imprensa do
Estado de Goiás.

Parabéns ao Senador Marconi! Associo-me às
palavras da Senadora Lúcia Vânia e creio que, se o
Senado caminhar nessa direção, estaremos fazendo
justiça a alguém que fez muito pelo Estado, a uma família absolutamente dedicada à comunicação e que,
até hoje, vem espalhando seus laços não só mais no
Estado de Goiás, mas no Estado de Goiás tem todo o
nosso reconhecimento.
Parabéns ao Senador Marconi Perillo!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se não houver também objeção do plenário, algumas
matérias incluídas na pauta da sessão de amanhã poderiam ser votadas agora, nesta sessão.
Então, vamos proceder à votação dessas matérias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item Extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2006
Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2006
(nº 7.177/2002, na Casa de origem), da Deputada Jandira Feghali, que altera a Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, para dispor sobre a
obrigatoriedade de fornecimento de bolsas de
colostomia pelos planos de seguros privados
de saúde.
Parecer sob nº 952, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora: Rosalba Ciarlini, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
Não foram oferecidas emendsa perante a
Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Emenda nº 1-CAS, que tem preferência regimental, que é Substitutivo.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
Aprovado o Substitutivo, ﬁca prejudicado o projeto, e a matéria vai à Comissão Diretora a ﬁm de redigir
o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o Substitutivo aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item Extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2007
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2007
(nº 4.719/2001, na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que altera a Lei nº 8.560,
que regula a investigação de paternidade dos
ﬁlhos havidos fora do casamento e dá outras
providências.
Parecer favorável sob nº 943, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, vou submeter o projeto
à votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item Extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 48, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 48 (nº
1.691/2007, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Bezerra), que altera a Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, dispondo
sobre a contagem de prazo prescricional na
hipótese de protesto extrajudicial.
Parecer sob nº 944, de 2009, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lobão Filho, favorável com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação da emenda substitutiva, que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a Emenda nº 1, ﬁca prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a ﬁm de redigir
o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 48, DE 2008 (SUBSTITUTIVO)
Altera o art. 202 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor
sobre a interrupção do prazo prescricional,
na hipótese de protesto extrajudicial.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 202 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 202. ............................................. ..
........................................... ...................
III – pelo registro do protesto extrajudicial;
.................................................. ...(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente
Sarney, pela ordem. Se não houver matéria a ser votada agora, eu gostaria de ter dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar outra matéria. Em seguida, darei a palavra a V. Exª.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 155, DE 2008
Discussão de Projeto de Lei da Câmara nº 155, de 2008 (nº 1.507/2007, na Casa
de origem, do Deputado Eliseu Padilha), que
acrescenta parágrafo único ao art. 133 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre o uso de cópia autenticada do
Certiﬁcado de Licenciamento Anual.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, bem
rapidamente, eu gostaria de solicitar a V. Exª que requeira à Mesa a inclusão de um projeto que está prestes a ir para a pauta, para que encerrássemos bem
este semestre. Trata-se do Projeto de Lei nº 275, de
2008, da CPI da Pedoﬁlia, já acordado com o Ministério da Justiça – alteração do 244 do ECA –, que dá
perdimento de bens móveis e imóveis se uma criança
for encontrada em abuso.
Anteontem, ontem e hoje foram três dias absolutamente intensos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estou mandando já pedir à Mesa para que nos possamos aprová-lo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem
revisão do orador.) – Aliás, a CPI da Pedoﬁlia é um
grande instrumento desta Casa para a sociedade brasileira pelo que ela tem feito para o Brasil. Fiz três dias
de oitivas sofridas com pessoas que praticam abusos
contra crianças. Desde terça-feira. Vou dizer a V. Exª
que estou indo ao Piauí amanhã acudir uma família
que tem uma criança de 8 anos com leucemia, câncer
na medula, sendo abusada por políticos da cidade. É
preciso, na verdade, que tomemos essas medidas.
No semestre passado, no mandato do Senador
Garibaldi, havia um acordo para que as leis votadas
em defesa da criança, contra abuso de crianças, tivessem prioridade. Por isso, peço a V. Exª, em nome
das crianças abusadas do Brasil e para que coibamos
deﬁnitivamente esse crime, que essa lei seja incluída
na pauta, para que a votemos no encerramento dos
nossos trabalhos deste semestre.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, teremos reunião
do Congresso Nacional agora para votar a LDO. Eu
apenas faria um apelo aos Srs. Líderes: há matéria
da maior relevância na lei, o art. 110, que diz respeito
ao Sinapi (Sistema Nacional de Preços e Índices da
Construção Civil). É uma regra que o Governo apresenta, através da LDO. Esse artigo estabelece o teto do
preço dos materiais da construção civil que envolvem
todas as compras de Governo. Foi alterado o critério,
o item chamado “preço máximo” por “tendo como base
aquele preço”.
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Então, Sr. Presidente, é uma coisa da maior gravidade. Faço um apelo aos Srs. Líderes para que levem
em consideração esse item, que afeta deﬁnitivamente
uma regra que é controladora de preços, que cria um
nivelamento nacional quando o assunto é compra governamental, custo de obras.
Eu acho que nós não podemos expor a risco,
através da LDO, um item dessa natureza.
O apelo que eu faço aos Líderes é que tratem
dessa questão, estabeleçam uma reorientação a quem
apresentou uma emenda suprimindo um item que é uma
trava de segurança a um critério de eﬁciência e responsabilidade, quando o assunto é gasto com dinheiro
público. É o apelo que eu faço aos Srs. Líderes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
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 – Pedoﬁlia,
que altera o art. 244-A, da Lei 8.069/90, 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.
Parecer nº 726, de 2009-Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia, Relator Senador José Nery, favorável com apresentação
das Emendas nºs 1 a 4 – PED.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, submeto à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, sem prejuízo das emendas.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, em globo, das Emendas de 1 a 4, da Comissão da Pedoﬁlia.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Eduardo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Senador Tuma, Senador Sarney, Senador Eduardo Azeredo, me perdoem, porque eu estou
muito feliz e emocionado com mais esse projeto que a
CPI da Pedoﬁlia aprova, essa alteração no 244.
Quero parabenizar estes dois servidores da Casa –
aliás, servidores da Casa que têm sido tão achincalhados
–, aqui, que são assessores técnicos preparados, da CPI,
e que ajudaram a redigir esse texto, ao Ministério Público,
à assessoria, aos delegados federais, aos promotores que
estão assistindo, agora, e ao Brasil, às crianças.
Dar perda de bens móveis e imóveis em nome
da criança de zero a 14 anos que for submetida a abuso é um avanço, Sr. Presidente, é um presente desta
Casa à sociedade brasileira, às nossas crianças. O
meu coração está em festa e entendo que a sociedade brasileira também, ao tomar conhecimento dessa
medida votada aqui e na qual, tenho certeza, o Presidente Lula tem grande interesse. Nós vamos aprovar
isso, rapidamente, na Câmara, para que ele possa
sancionar, comemorando, homenageando o Estatuto
da Criança e homenageando essa lei.
Esses 20 anos, nós comemoramos com alteração signiﬁcativa, como ﬁzemos na criminalização da
posse e, hoje, votou-se na CCJ uma lei da CPMI Presidida pela Senadora Patrícia tão importante quanto
esta. Então, estamos em festa nesta semana em que
comemoramos esses 20 anos.
Estou absolutamente eufórico vendo recompensado esse trabalho tão duro que temos feito pelo Brasil
e na certeza de que a sociedade acordou. Ninguém
quer conviver com pedóﬁlo, com abusador de criança,
com quem desmoraliza a família.
Essa lei, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, mostra
a importância desta Casa para a sociedade brasileira.
Muito obrigado aos Srs. Senadores, meu agradecimento em nome da sociedade, em nome das famílias
e em nome das crianças.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas,
exatamente nesse mesmo sentido, manifestar a im-
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portância desse projeto. É um aprimoramento da legislação brasileira para atacar aqueles que exploram as
crianças sob o ponto de vista sexual, de maneira que
é muito importante o que acabamos de votar.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
A Mesa foi informada de que os projetos de empréstimos
que estávamos aguardando estão sendo concluídos e não
chegarão a tempo de serem submetidos hoje à votação.
Assim, eu quero suspender a sessão para que
amanhã, às 10 horas, nós façamos uma sessão extraordinária. Nós continuaremos esta sessão para votarmos
os projetos de empréstimos que estão vindo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Para não
perdermos o quórum aqui, Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Ter votações nominais, Sr.
Presidente, amanhã, vai ser difícil.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Hoje, nós não temos número no plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas quero fazer o registro de que o acordo é
para que, amanhã, nós votemos os cinco empréstimos
que virão, somente. O acordo de Líderes é de que a
urgência seja apenas para esses cinco empréstimos
que serão encaminhados pelo Palácio e que atenderão
aos Estados. Essa é a posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Papaléo, apenas nós não estamos votando
as autoridades por falta de número e não queremos
que, não tendo número, a sessão caia. Precisamos de
quórum qualiﬁcado de 41 votos “sim”.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não.
Então, não serão votadas hoje?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Serão votadas amanhã.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Amanhã
de manhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Amanhã de manhã, às 10 horas.
Eu passo a Presidência ao Senador Marconi Perillo, porque tenho uma audiência com todos os prefeitos e o presidente da Federação Nacional de Prefeitos
em meu gabinete. E a sessão...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero registrar
que é um empréstimo do Bird para o Estado do Ceará,
um empréstimo para o Estado do Amazonas, um empréstimo do Bird para o Estado de Minas Gerais, um
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empréstimo do Bird para o Estado de São Paulo e um
empréstimo da CAF para o Distrito Federal.
São esses os empréstimos que serão votados
amanhã, por entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perfeitamente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a permissão de V. Exª, há uma impaciência da Casa, porque
alguns Senadores precisarão viajar. Nós poderíamos
fazer uma inversão da pauta e votar algumas matérias
consensuais, sobre as quais não pesa nenhum problema, evidentemente, e deixar esses empréstimos
para nós votarmos mais tarde, porque, aí, não haverá
necessidade do quórum. Com certeza, amanhã, nós
não vamos ter quórum. Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, o quórum será o mesmo, Senador Renan. Nós
estamos só suspendendo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mas a votação é nominal, Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Para as
autoridades, infelizmente, não. Autoridade tem de votar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas nós não temos número no plenário.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Por
exemplo, o Embaixador de Honduras é urgentíssimo.
Nós precisamos votar. Seria importante e há uma ansiedade da Casa com relação a isso. Eu queria expressar esse sentimento a V. Exª.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, eu apenas quero dizer que se nós não tivermos
o número, no painel, de 41 votos não adiantará nós
colocarmos em votação.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Fora
do microfone.) – Mas, amanhã... Tem muita gente que
vai viajar hoje.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mas eu acho que, no caso do Embaixador, os 41 nós
teríamos, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu

acho que se nós não tivermos quórum para votar hoje,
amanhã é que nós não vamos ter. Eu acho que se nós
ﬁzermos um esforço agora, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As votações simbólicas poderão ser votadas com
qualquer quórum, e esses empréstimos serão votados
simbolicamente. Só nas votações nominais é que nós
precisamos que o quórum seja veriﬁcado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – O caso do Embaixador, Presidente, é do Embaixador do Brasil que está hoje em Honduras e há necessidade de se fazer a troca lá, tendo
em vista a situação de Honduras.
Eu acredito que, por uma contagem rápida, aqui,
talvez nós tenhamos 41 votos “sim”.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, não seria possível votarmos um requerimento só para analisarmos se temos ou não o quórum
para deliberarmos a matéria?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Fora
do microfone.) – Vota um requerimento e nós aferimos
o quórum.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem Sr. Presidente.
Aﬁnal, sobre os empréstimos, eles não chegaram?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Os empréstimos não chegaram e estamos suspendendo
a sessão com o compromisso de, amanhã de manhã,
às 10 horas, votarmos todos os empréstimos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Poderíamos votar... O Senador Eduardo Azeredo pede que
se votem embaixadores; o Senador Casagrande pede
que se votem autoridades de agências reguladoras.
Não me oponho. Entendo que quanto mais tocarmos,
melhor. Agora, eu gostaria muito de ver votado o empréstimo do Estado do Amazonas hoje, junto com o
dos demais Estados: Ceará, Pernambuco, Bahia...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência comunicou que não estão prontos, que
ainda não estão terminados. Então, se comprometeu
a remeter ainda hoje e nós, amanhã...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Os
empréstimos?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os empréstimos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
mas chegam hoje ainda, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Vamos ligar para a Casa Civil para saber se
chegam hoje.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem. Enquanto isso, poderemos votar embaixadores,
autoridades, estamos aqui às ordens.

JULHO 2009
32560

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O problema... Vamos votar um requerimento para ver
se temos quórum.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Fora do
microfone.) – É importante, para não corrermos risco.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 854, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nº 121, de 2008, e 255, de
2009, por regularem a mesma matéria (proíbem as empresas de cartões de pagamento a
autorizarem transações relacionadas a jogos
de azar e pornograﬁa infantil por meio de rede
de computadores).
Em votação o requerimento.
Pedida a veriﬁcação. (Pausa.)
Vamos submeter à votação secreta.
(Procede-se à veriﬁcação de quórum.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, faço um apelo aos Senadores do PMDB
que estão em outras dependências da Casa para que,
por favor, venham ao plenário. Vamos fazer um esforço
para que tenhamos algumas votações nominais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, a informação que tenho é de que já chegou o empréstimo aí.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, da mesma maneira, eu gostaria de solicitar
aos Senadores do Partido da República que viessem
ao plenário para que pudéssemos votar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Convoco também os Senadores do PSDB, Sr. Presidente,
para comparecerem ao plenário para fazermos o teste e vermos se há quórum para votar as autoridades,
conforme requerem os Senadores Eduardo Azeredo,
Renato Casagrande e outros. É interesse da Casa
como um todo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero comunicar à Casa que votamos hoje o projeto sobre mandado de segurança que faz parte do
Pacto Republicano que assinamos para ser aprovado. É a colaboração do Senado Federal, que dá essa
contribuição.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer uma con-
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sulta a V. Exª. Se votarmos esse requerimento e não houver quórum, cai a sessão, não é isso? Se cair a sessão,
amanhã precisaremos de um quórum para abri-la às 10
horas. Ou seja, se cair a sessão agora, amanhã é que não
vamos ter quórum mesmo para votar os empréstimos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Era essa a ponderação que eu estava fazendo ao
plenário.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Então, estou imaginando, Srs. Líderes, que talvez o
melhor fosse nem votar esse requerimento e aceitar
a ponderação do Presidente para fazermos a sessão
amanhã, às 10 horas, porque ela pode cair agora. Se
não houver quórum, cai a sessão. Cai a sessão e amanhã é que não vamos ter quórum, porque a sessão de
amanhã é prorrogação da de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Cai o quórum para o Congresso.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só registrar
aqui a presença do Prefeito Tião Serraia, da minha
cidade, Município de Rolim de Moura. Ele tem o privilégio de ser o Prefeito da cidade de dois Senadores:
Expedito Júnior e Valdir Raupp.
Quero cumprimentar aqui também o Vereador
Professor Rudney e também o Prefeito José Rover, de
uma das maiores cidades do interior do nosso Estado, o
portal de Porto Velho, que é o Município de Vilhena.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, torno a convocar
os Senadores do PSDB não só para fazermos o teste
neste Requerimento nº 854 como também para deliberarmos sobre autoridades, enquanto esperamos os
empréstimos que não sei se já estão na Mesa ou se
estão a caminho daqui.
Convoco os Senadores do PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Casa Civil acabou de informar que ainda não foram
assinados pelo Presidente, mas que estão aguardando
a chegada do Presidente para que sejam assinados.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, igualmente, quero
pedir aos Senadores do PMDB que venham ao plenário.
É muito importante, sobretudo agora, depois da colocação do Senador Demóstenes Torres, que tenhamos
quórum para que o Senado possa deliberar.
Da mesma forma, quero cumprimentar V. Exª
pela aprovação do primeiro item do Pacto Federativo.
Todas as vezes que esta Casa avançou com relação
ao aprimoramento institucional, avançou em função de
pacto com os outros Poderes. E mais uma vez V. Exª
conduz o Senado desta forma.
Parabéns!
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente, enquanto está acontecendo a votação.
É só para comunicar que, amanhã, às 7 horas,
nós, da CPI da Pedoﬁlia, vamos ao Piauí. Vamos ter
umas oitivas na cidade de Corrente, porque vamos investigar, Senador Marconi Perillo, uma denúncia de que
o Prefeito de Sebastião Rocha abusa de uma criança
de oito anos de idade com câncer na medula. Uma
criança com leucemia sendo abusada por uma autoridade pública! Essa criança é ﬁlha do Presidente da
Câmara de Corrente. Depois da denúncia ao Ministério
Público, o Presidente da Câmara de Sebastião Rocha
se encorajou e também foi lá denunciar o Prefeito de
estar abusando de sua ﬁlha de apenas dez anos.
Como o pedóﬁlo é compulsivo e descobre-se,
quando ele é pego, que ele não abusou de apenas
uma criança – já são duas, uma com câncer na medula, com leucemia, de oito anos, abusadas por uma
autoridade pública –, por essa razão estaremos indo lá
amanhã. Faremos essas oitivas para podermos, como
CPI, ajudar o Judiciário e o Ministério Público a coibir
esse tipo de abuso. Abusar de uma criança já é absolutamente nefasto, mas abusar de uma criança com
câncer na medula é o ﬁm do mundo absolutamente!
Estamos vivendo isto, a própria degradação da humanidade. Estaremos indo, amanhã, Sr. Presidente, eu e
o Senador Nery, juntamente com a assessoria da CPI,
para termos essas oitivas em Corrente, no Piauí.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todos os Srs. Senadores já votaram? Vou encerrar
a votação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, pela ordem...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tem uma notícia surpreendente aqui. Diz assim: “A mim não me preocupa,
diz Lula sobre a CPI da Petrobras”. É um direito que ele
tem. Atacar tucanos é um direito que ele tem. E aquelas
coisas precárias do tipo “querem privatizar a Petrobras”,
enﬁm, como se nossa luta não fosse pela reestatização
da Petrobras. Queremos reestatizá-la, enﬁm.
Mas aí diz: “Pode ser interessante para quem quer
fazer carnaval, mas para quem quer investigar seriamente, precisa ter outros mecanismos”. E disse que
“os Senadores são todos bons pizzaiolos”. Ora, se há
algo parecido com forno de pizza não está aqui, mas
do outro lado da rua. E se ele não quiser pizza, é só
orientar sua bancada de apoio a permitir a apuração
dos fatos e a convocação das pessoas que a oposição
vai sugerir. Agora, não é justo nós aqui ﬁcarmos aturando insultos, porque não está no script ﬁcar aturando

insultos de quem quer que seja, ainda que venham do
Presidente da República, precisamente a pessoa que
mais deveria ter linha e não se dispor a insultar quem
quer que fosse, muito menos quem tem a obrigação
constitucional de tomar conta de seu governo para evitar excessos, evitar equívocos, evitar irregularidades,
evitar motivos para novas CPIs, Sr. Presidente.
Faço este registro porque a declaração grosseira
que não está à altura do homem cordial que S. Exª é
quando quer ser.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a
palavra, achando que o Presidente José Sarney ainda
estaria aí na Presidência, mas V. Exª, sentado nessa
cadeira, é o Presidente.
Essa declaração do Presidente Lula exige uma
tomada de posição do Presidente da Casa do Senado.
Não é possível que o Presidente da República, do Partido do Senador João Pedro, chame os Senadores de
pizzaiolos. Os militares nos chamavam de comunistas,
e era uma chamada respeitável. Eles nos respeitavam
ao nos chamarem de comunistas, de esquerdistas, de
subversivos. Esse era um apelido respeitoso de discórdia. Mas o Presidente da República nos chamar de
pizzaiolos? Ele não sabe que milhões de crianças escutam o Presidente? Não sabe que, com o carisma e
com o prestígio que tem, o que diz faz com que o imaginário popular deste Pais pense como ele pensa?
Sr. Presidente, quero deixar aqui meu requerimento informal, para que o Presidente da Casa – seja
V. Exª, seja o Presidente José Sarney – peça alguma
satisfação ao Presidente Lula. Eu me sinto profundamente ofendido de ser chamado de pizzaiolo. Não
posso admitir que o Presidente da República chame
os Senadores por um adjetivo desse tipo. Se não nos
defendermos, vamos dizer: “Sr. Presidente, além de
pizzaiolos, somos inócuos, irrelevantes”. Não vou usar
outras palavras, porque esse não é meu linguajar.
Quero deixar esse registro aqui e quero, Sr. Presidente, ouvir sua posição: como é que o senhor vai defender esta Casa e vai levar ao Presidente José Sarney
a necessidade de defender esta Casa, o Senado? Ou
vamos concordar com o Presidente da República?
Não posso aceitar isso. Sinceramente, já estou
ﬁcando cansado de desgaste em cima de desgaste.
O Presidente fazer uma coisa dessa, corrompendo a
maneira como os brasileiros pensam a democracia?
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É isto que ele vai fazer: vai corromper a maneira como
pensam. Além disso, essa é uma frase oportunista,
porque, na verdade, o povo está pensando isso. Então, ele falou isso para atender a um sentimento popular. Disse isso, em vez de tentar ajudar a quebrar
o sentimento popular de que esta Casa nada vale. O
Presidente disse que esta Casa nada vale, mas usou
uma expressão italiana.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Cristovam...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Antes de responder ao Senador Cristovam – vou
fazê-lo no exercício da Presidência, independente que
sou – e antes de passar a palavra aos demais Senadores, vou encerrar essa votação e iniciar as outras
votações nominais.
Está encerrada a votação.
Solicito à Secretaria que proceda ao escrutínio.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço-lhe que aguarde um instante.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 1.
Houve duas abstenções.
Total: 48 votos.
O requerimento foi aprovado.
Os Projetos passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, e, nos termos do art. 49, I,
à de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço-lhes que aguardem um instante.
Item extrapauta:
PARECER Nº 583, DE 2009
(Escolha de autoridade.)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 583, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle; Relator, Senador Gilvam Borges,
sobre a Mensagem nº 78, de 2009, do Presidente da República, submetendo ao Senado
Federal a escolha do Sr. Bruno Pagnoccheschi, para ser reconduzido ao cargo da Agência
Nacional de Águas – ANA.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Vamos abrir o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, secundando
o que disse o Senador Cristovam, gostaria até de propor ao Senador Cristovam que ﬁzéssemos um requerimento aqui, para ser assinado pelos Senadores que se
sentiram ofendidos com essa aﬁrmação do Presidente
da República, nos termos adequados juridicamente.
Assim como recebemos, há poucos dias, na Comissão
de Relações Exteriores, uma carta descortês do Embaixador com os membros daquela Comissão e, portanto, com o Senado – e devolvemos a carta –, penso
que, agora, cabe um requerimento repudiando o que

disse o Presidente. Portanto, os Senadores que realmente não se sentem pizzaiolos devem assinar esse
requerimento. Eu gostaria que V. Exª o encabeçasse.
E faço questão de ser o segundo a assiná-lo.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também
me manifestar.
O Presidente Lula tem realmente uma liderança
grande, mas abusa da brincadeira, abusa das palavras, não é só hoje, quando agride o Senado. Sabemos que o Presidente não tem essa condição de falar
dessa maneira.
Ainda ontem, o Presidente Lula também cometeu mais uma de suas gafes, pois disse que o Governo dele, diferentemente de outros, não fazia diferença entre adversários e partidários. Parecia que tinha
descoberto a pólvora, que ele era a primeira pessoa,
o primeiro político a fazer isso, esquecendo-se de que
isso já acontece no País há muito tempo. Já passou
a época de governos antigos, antiquados, que faziam
essa distinção.
Então, o Presidente Lula está errado ao fazer esse
tipo de comparação que fez em Alagoas, dizendo que o
Governo dele é diferente dos demais por que trata todos
igualmente. O nosso Governo do PSDB já fez isso. O
Governador do Acre, Jorge Viana, irmão do Senador
Tião Viana, é testemunha da maneira como o Presidente
Fernando Henrique tratou os governadores de diversos partidos. Eu mesmo, como Governador de Minas,
tratei os prefeitos do PT da mesma maneira. E, hoje, o
Governador Aécio os trata da mesma maneira.
Não há sentido o Presidente vir com essas questões de que, “nunca na história do Brasil, alguém tratou
os adversários com imparcialidade”. Isso não é verdade.
Então, para que ele ﬁca falando? Apenas para perder
ou para agradar alguém no momento. Assim é o que
ele faz hoje também: vem atacar, como diz o Senador
Cristovam, todos os Senadores de maneira genérica,
sem ter a serenidade que eu observava aqui outro dia.
Precisamos de serenidade, para saber separar as coisas erradas das coisas certas. E há exageros que, às
vezes, são divulgados. Não dá para continuar com essa
questão maluca de se generalizar, de oito ou oitenta!
Não é possível que seja assim, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me somo aos
Senadores que me antecederam, porque é inadmissível que um Presidente da República, por mais em-
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polgado que esteja, falte com respeito com esta Casa.
Não é que não tenham valor, e eles têm muito valor, e
reconheço; aproveito para falar em nosso nome e em
nome dos pizzaiolos, que merecem respeito também
do Presidente da República. Não se pode menosprezálos, achando que, com isso, atinge esta Casa, o Senado Federal. O Presidente, ao assim fazer, autoriza
todo o Brasil a compará-lo com o que quiser, porque
está desrespeitando a Casa, está desrespeitando os
Senadores.
Tenho a certeza de que falo também em nome
de alguns Senadores da sua base que, possivelmente, por conveniência, não vão desejar repudiar e recriminar essa atitude, dela reclamar e pedir respeito
ao Senado Federal. Tenho certeza de que existe, na
base do Governo, na base de apoio ao Presidente Lula,
Senadores que gostariam de repudiar o que ele disse.
Espero que, inclusive, eles o façam.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra o Senador Casagrande.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, estou na ﬁla.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O Senador Casagrande havia solicitado a palavra
antes, Senador Alvaro. Logo após, falará V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, quero
apenas fazer a defesa da indicação do Bruno Pagnoccheschi, que é engenheiro civil e que já é Diretor
da Agência Nacional de Águas (ANA), da qual foi um
dos mentores, um dos fundadores. É ambientalista e
profundo conhecedor da área de recursos hídricos. É
uma indicação importante que continuará dando estabilidade à ANA. Ele faz um excelente trabalho nessa
área de recursos hídricos. Agora mesmo, na quintafeira passada, a Comissão de Meio Ambiente e a ANA
estivemos presentes numa audiência pública em Fortaleza, no Ceará, juntamente com representantes de
todos os Estados da Região Nordeste. A recondução
do Bruno é a garantia de que uma pessoa de muita
qualidade, de muito gabarito e de muito conhecimento
continuará a dirigir essa Agência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ﬁca difícil levar a sério qualquer pronunciamento do
Presidente Lula. Infelizmente, é dramático chegar a
essa conclusão, porque se trata do Presidente da República, mas ele não se dá ao respeito.
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Estamos autorizados também a aﬁrmar que o
Presidente Lula, sim, é o maior pizzaiolo do País. Indago: quando o Presidente Lula tomou providências e
puniu qualquer dos acusados integrantes do seu Governo envolvidos em corrupção? Não foram poucos. Ao
contrário, o Presidente da República sempre passou a
mão na cabeça dos denunciados por prática de atos
ilícitos no seu Governo.
Não há respeito da parte do Presidente com o
Senado Federal e com o Parlamento brasileiro. O Presidente tem o direito de não respeitar pessoas, mas
não tem o direito de desrespeitar a Instituição. Ao contrário, deveria dar exemplo de respeito às instituições
democráticas. Não as respeita; ele as desrespeita; não
orienta, desorienta; não oferece o bom exemplo, mas,
sim, o mau exemplo.
Poderíamos, Sr. Presidente Marconi Perillo, requerer, como quer o Senador Mozarildo, de forma oﬁcial e regimental, algo que colocasse o Presidente da
República em constrangimento, mas não sei, Senador
Mozarildo Cavalcanti, se isso vale a pena. O Presidente
da República está acostumado a esse comportamento
irresponsável. O Presidente da República não exerce
o mandato de Presidente com a liturgia que o cargo
exige. O Presidente tem de entender que, no exercício
da Presidência da República, ele é mais do que o Luiz
Inácio Lula da Silva, ele é o Presidente da República
e tem de se comportar como tal.
Portanto, Sr. Presidente Marconi Perillo, expresso
nossa repulsa ao pronunciamento do Presidente. Mais
grave até do que agredir oralmente Parlamentares é
afrontar a legislação eleitoral do País, como fez ontem,
com campanha eleitoral explícita em Alagoas, desrespeitando o Tribunal Superior Eleitoral e afrontando a
legislação do País.
Quero crer que cabe aos partidos de oposição
mais uma provocação à Justiça Eleitoral, para que ela
se manifeste sobre o desrespeito à legislação vigente. Como disse o Senador Jarbas Vasconcelos, no dia
de hoje, há Senadores sendo cassados, há Governadores sendo cassados, já no ﬁnal das suas gestões,
e o Presidente da República comete, no dia a dia da
sua atividade, crimes eleitorais impunemente. O Presidente da República está estimulando a impunidade
em matéria de crime eleitoral, e os partidos de oposição devem, mais uma vez, propor mais uma ação
contra o comportamento afrontoso à legislação do
Presidente Lula.
O SR. DEMOSTENES TORRES (DEM – GO)
– Sr. Presidente, peço a palavra para falar sobre o
mesmo tema.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente...

472

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 32565

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Demóstenes e,
depois, ao Senador Almeida e ao Senador Jefferson
Praia.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao contrário
dos demais colegas, penso que o Presidente da República tem razão. Vejam só: ainda há pouco, iríamos
afastar aqui o Presidente do Senado, que, inclusive,
já tinha dito que iria sair se não houvesse o apoio do
Partido do Presidente da República, o PT. O PT fez
uma reunião e disse que ia pressionar o Presidente do
Senado a sair, a se afastar. No outro dia, o Presidente
da República enquadrou o PT. Com isso, o Senado se
transformou em uma verdadeira fábrica de pizza. Tem
razão o Presidente da República, que ajudou a transformar o Senado em uma fábrica de pizza. Aliás, é o
principal protagonista. Essa é a conclusão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Almeida, vou conceder a palavra ao
Senador Jucá, que pede a palavra apenas para instruir
aqui a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
solicitar o voto “Sim” para essa votação nominal e de
solicitar à Mesa que não colocasse em votação o nome
do segundo indicado, porque o quórum está muito baixo. Eu gostaria que a votação nominal só ocorresse em
agosto, na retomada dos trabalhos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, falando aqui
da tribuna, de pedir uma gentileza ao nobre Senador
Cristovam Buarque. Parece-me, salvo engano, que foi
V. Exª, Senador Cristovam Buarque, quem trouxe a notícia para esta Casa da expressão adotada pelo Presidente da República em relação ao Senado Federal.
V. Exª nos poderia dar a informação de onde consta
essa informação. V. Exª a ouviu? A quem atribui essa
informação? De onde ela vem? Qual é sua origem? Eu
agradeceria, sinceramente, a V. Exª se o ﬁzesse, para
que eu pudesse ﬁcar devidamente informado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Permita-me, Sr. Presidente, que eu responda ao Senador? É que houve uma consulta...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com base no art. 14 do Regimento Interno, tem
a palavra V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Solicitei,
Sr. Presidente, uma informação ao Senador. Gostaria
que V. Exª lhe concedesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Eu a concedi, com base no art. 14 do Regimento Interno.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa notícia já corre aqui há mais de uma
hora, há duas horas. Os jornalistas me consultaram,
perguntaram-me sobre isso, e eu disse que não ligaria para isso enquanto não visse. O Senador Heráclito
imprimiu. Isso está nos blogs, com diversas informações. As jornalistas aqui sabem disso. É o que todos
estão dizendo. Tiramos a cópia e vamos lhe entregar
agora, Senador.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – E, aqui, no
plenário, então, já estamos recebendo isso aí como
verdadeiro?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, estamos recebendo como informação.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Ah, entendo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Estamos recebendo como informação.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Em algum
blog, há a declaração dele, de viva voz, expressa?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, está entre aspas.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Não estou
aqui desacreditando disso, não. Quero apenas a conﬁrmação, porque já estou ouvindo aqui pronunciamentos
aﬁrmativos nesse sentido.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – O
meu é aﬁrmativo.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – E aí, daqui
a pouco, o dito ﬁca pelo não dito, e o Senado ﬁca aqui
perdendo seu tempo em retaliar o Presidente da República, desnecessariamente. Mas se Sua Excelência
o Presidente usou exatamente...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
o que se diz no blog do UOL, do jornal O Estado de
S.Paulo, a não ser que o senhor chame esse pessoal
todo de mentiroso...
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – E o que me
leva a tê-los como verdadeiros, de forma absoluta?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Muito bem, é um direito seu chamá-los de mentirosos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Solicito aos Senadores que encerrem o debate.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – É claro. E
não os tenho como verdadeiros, de forma absoluta.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A palavra foi dada pela ordem.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nem aqui,
nem em canto algum.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Expedito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero registrar
a presença do Prefeito de Seringueiras, Celso Garda,
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que é do PSDB e que está aqui. Já pedi a V. Exª para
que encerrasse, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casagrande.
(Pausa.)
Está encerrada a votação.
Vamos à apuração do resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 20 Srs. Senadores; e NÃO, 30.
Houve uma abstenção.
Total: 51 votos.
Está rejeitado o parecer de escolha de autoridade.
Será arquivado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Respondendo ao Senador Cristovam Buarque
e aos demais Senadores, gostaria de dizer que, como
é de praxe, sempre fui um político, um Parlamentar independente. Gostaria de, no exercício da Presidência,
refutar, repudiar essa declaração, caso seja verídica,
caso seja conﬁrmada.
O Senado da República, o Congresso Nacional é
uma instituição independente, autônoma, e merece o respeito dos demais Poderes. E, mais do que isso, gostaria
de dizer que, talvez, seja o fato de “o uso do cachimbo
entortar a boca”, Senador Cristovam Buarque.
Estamos cumprindo com nosso papel como um
dos pilares fundamentais da democracia. O Senado
tem procurado corrigir equívocos históricos e merece
respeito. O Presidente da República, muitas vezes, fala
o que não pensa, e não podemos aceitar essa intromissão do Poder Executivo no Poder Legislativo.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) –
Tem a palavra, pela ordem, a Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero,
em primeiro lugar, lamentar essa votação, até porque
se trata de um técnico da melhor qualidade, de uma
pessoa com muito compromisso com a Nação.
Mas queria também, Sr. Presidente, neste momento, agradecer ao Senado, agradecer às lideranças do
Senado Federal, o Senador Arthur Virgílio, o Senador
Aloizio Mercadante, o Senador Renan Calheiros, a Senadora Ideli Salvatti, a Senadora Marisa Serrano, pela
aprovação da ECD nº 507. Nesta tarde, aprovamos a
proﬁssionalização dos funcionários de escolas.
Sr. Presidente, esse é um grande passo para a
inclusão proﬁssional e a valorização de mais de um
milhão e quinhentos mil trabalhadores em educação no
nosso País. Estou agradecida a todos os Senadores, e
principalmente às nossas lideranças, que compreenderam a necessidade de alterar a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação para que pudéssemos fazer essa
correção histórica de mais de vinte anos de luta dos
trabalhadores em educação no Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Será registrada em Ata a manifestação de S. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas para fazer um registro. É uma frase bastante batida, mas já é
a terceira vez em que talvez – talvez – o justo esteja
pagando pelo pecador.
Eu conheço o Dr. Bruno Pagnoccheschi. É uma
pessoa altamente competente. Fez um trabalho sério
dentro da Agência Nacional de Águas, desde a sua
fundação, quando o Dr. Jerson Kelman aprovou a Lei
das Águas, a lei de criação da Agência. Ele foi fundamental, reconhecido pelo próprio Dr. Jerson Kelman, no
processo de estruturação da Agência. Quando fui para o
Ministério do Meio Ambiente, na época da substituição
de um dos diretores, a sugestão do nome do Dr. Bruno
foi feita pelo próprio Kelman. E ele deu uma relevante
contribuição para a Agência. O Dr. José Machado o indicou porque ele não só tem a memória, a competência
dos processos dentro da Agência, como todos os outros
diretores, como foi um dos principais articuladores pela
reindicação de outros diretores, como o Dr. Braga, que
vinha desde a gestão anterior. Trata-se de uma pessoa
que sempre teve espírito de grandeza. Quando foi feita
a indicação recente, e inclusive uma pessoa que foi defendida com brilhantismo aqui pelo Senador Garibaldi
Alves, o Dr. Bruno colocou inclusive o cargo dele à disposição, se fosse necessário, para que pudesse ser feita
uma indicação de consenso. Trata-se de uma pessoa
que tem espírito público, competente e que, em função
de questões políticas, agora foi rejeitado.
Obviamente, como o conheço, não é alguém
que esteja atrás de cargo, mas é alguém que colocou
a sua biograﬁa, o seu trabalho e a sua competência a
serviço da implementação da Lei das Águas, do estabelecimento e da estruturação da Agência Nacional
de Águas desde o Governo anterior e que, paradoxalmente, agora, por uma questão política, não se soube fazer essa separação, reconhecendo a história e a
contribuição de alguém que, historicamente, tem um
grande trabalho para a Agência Nacional de Águas.
Eu tive muito orgulho em tê-lo como Diretor da
Agência Nacional de Águas e lamento profundamente a injustiça que foi cometida aqui com o Dr. Bruno
Pagnoccheschi.
Infelizmente, quando o Senador Tasso disse que
estava havendo uma articulação para, em função das
declarações do Presidente Lula, votar contra o Dr. Bruno, perguntei a V. Exª, perguntei à Drª Cláudia se ainda
seria possível fazer a retirada e ela orientou que não
seria mais possível, porque já estava em votação.
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Quero, aqui, deixar o meu registro de que esta
pessoa não merece o que foi feito, a exemplo do que
já aconteceu aqui, que foi registrado pelo Senador Demóstenes Torres, com outras indicações.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Presidência vai registrar a manifestação da
Senadora Marina Silva e vai fazer constar em Ata.
Com a palavra, o Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, infelizmente, o Senado tem protestado, reagido e atingido pessoas com currículo e trabalho
prestado ao Brasil. Já aconteceu isso há duas semanas, com relação à indicação do Conselho Nacional do
Ministério Público, e agora acontece com a indicação
de um proﬁssional excepcional, como é o Dr. Bruno,
engenheiro da Agência já, sendo apontado para a sua
recondução. Então, é uma pena que a reação aconteça
contra pessoas que não têm nada a ver com isso e que
têm serviços prestados ao País. É uma pena.
Naturalmente, eu também repudio as supostas
declarações do Presidente Lula, e o Senado todo tem
de repudiar, independentemente de sermos Parlamentares da base ou da oposição. Esse tipo de declaração
não é adequado, mas eu também aqui quero registrar
o meu inconformismo com essa reação feita num momento como este, que acaba atingindo pessoas da
qualidade do indicado para a Agência Nacional de
Águas, que é o Sr. Bruno. É uma pena que isso tenha
acontecido neste momento, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– A Presidência vai registrar a manifestação de V. Exª.
Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos.
Logo após, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem dúvida, a
intervenção mais esclarecedora de hoje à tarde foi a do
Senador Demóstenes Torres. É incrível que esta Casa
ainda se surpreenda com as atitudes do Presidente da
República. Ele já desmoralizou o Senado há algum tempo e aprofundou a desmoralização ao vir em socorro
do Presidente Sarney, já condenado aqui, condenado
pela opinião pública e pela mídia. Ele socorreu Sarney,
porque o intuito do Presidente da República é de desmoralizar o Senado e levá-lo ao fundo do poço – onde
ele já se encontra, mas o presidente quer mais.
Então, estranhar essa nova declaração do presidente Lula, que objetiva tirar proveito da desmoralização
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por que passa o Senado da República é redundante. Ele,
ontem, desmoralizou, mais uma vez, o Supremo Tribunal
Federal. O Supremo, que tem sido ágil – muito ágil –,
para cassar Governadores de Estado e parlamentares
não teve nenhuma agilidade para ver o que o Presidente
da República fez ontem no Estado de Alagoas. Cinicamente, em cima de um palanque pago com o dinheiro
público, com sua candidata ao lado, Lula disse que quer
elegê-la sua sucessora. Se isso não é campanha política, não sei o que é mais campanha política.
Então, de um Presidente que desmoraliza a mais
alta Corte do País; que desmoraliza o Senado da República, nós vamos esperar mais o quê? Vai ser muito
difícil o Senado se reerguer desta crise, Sr.Presidente,
muito difícil. Com essas chicanas que estão aqui dentro, com gente brincando com o mandato... V. Exª vai
ver que isso aqui vai ﬁcar irrespirável. Eu não estou
dando nenhuma contribuição – nenhuma – para que o
Senado ﬁque com um clima irrespirável. Mas não tenho
nenhuma dúvida... Não há duas semanas de recesso
que façam com que o Senado saia desse estado de
degradação, de decomposição em que se encontra.
Essa declaração do Presidente da República foi
infeliz, mas ele vai continuar usando e abusando de sua
popularidade. Ele não tem princípios é pior do que os
generais que exerceram a Ditadura neste País, porque
eles ainda tinham um certo pudor, um certo cuidado
ou com a opinião pública ou com o próprio Congresso
Nacional. Ele não tem nenhum. Ele quer desmoralizar
o Senado, porque não quer que nada concorra com o
seu projeto de poder. Então, é preciso que o Senado
faça o que V. Exª fez, como presidente em exercício da
Mesa; proteste! E que o Supremo também o faça. Que
o Supremo não ﬁque acanhado, não ﬁque tímido, com
a declaração do Presidente da República de que vai fazer, vai violar, vai romper, vai desmoralizar a legislação
eleitoral neste País, porque ele pode tudo. Governador
de Estado não pode, mas ele, pode tudo.
De forma que eu quero fazer esse registro e parabenizar o Senador Demóstenes Torres porque foi a
declaração mais apropriada, mais adequada a essa
situação ridícula por que passa o País.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Senador Jarbas Vasconcelos, eu repito o que disse
ainda há pouco e acrescento: o Presidente da República,
o Chefe do Poder Executivo, não tem autoridade moral
para criticar o Senado da República do Brasil.
Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem revisão do orador) –Senador Marconi Perillo, antes de mais
nada, ﬁcou acertado que teremos reunião amanhã, às
10 horas da manhã, e as matérias são os empréstimos
para os Estados, entre os quais, o Estado do Amazo-
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nas e mais outros – Ceará, Pernambuco, Brasília, enﬁm, vários outros. Agora, eu devo dizer a V. Exª que o
Senador Jarbas Vasconcelos tem muita razão quando
fala desse clima irrespirável. Por outro lado, não se pode
tirar do Plenário do Senado a soberania, até para fazer
injustiça, se for este o mood, se for essa a disposição
do Senado em algum momento. Não se faz injustiça por
querer. O fato é que a Casa resolveu que não deveria
corroborar o nome indicado pelo Senhor Presidente da
República e coincidiu com o momento em que ele diminui
o Senado e chama Senadores de pizzaiolos. Estamos
vivendo um momento muito difícil. Devo confessar a V.
Exª que, até por respeito à idade S. Exª, mas passei por
um constrangimento muito grande hoje. Eu não consigo
me sentir bem com a Casa presidida pelo Senador José
Sarney – não consigo. É difícil, é muito difícil.
Essa aparência de normalidade que se quer dar,
a gente ﬁca entre a obrigação de ser educado e o constrangimento de passar como parte desse ato, dando a
impressão de que está certa uma coisa que não está.
Nos próximos momentos, V. Exª vai saber, Sr.
Presidente, que nada mudou ainda para valer, continua montada a máquina de chantagem, continua montada a máquina de corrupção aqui dentro. Eu tenho
fundadas razões para dizer isso, mas o fato é que é
um constrangimento muito grande, e não imagino que
a crise tire recesso. Recesso para os Congressistas,
talvez; mas a crise em si, não. A crise recrudescerá,
porque as explicações não vêm e, quando vêm, não
são convincentes; e, quando vêm, vêm com erratas;
e, quando vêm, vêm insuﬁcientes.
Eu imagino que estamos vivendo um momento
muito melancólico.
Vamos aguardar o que o futuro nos reserva.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Arthur Virgílio, Senadores, quando o
mais alto dignitário deste País não reﬂete sobre o que
pensa e nem pensa sobre o que diz, ao chamar os
Senadores de pizzaiolos, a República vai mal; vai mal,
porque neste sistema de governo herdado da França,
da Revolução Francesa, deve imperar o respeito e o
equilíbrio entre os Poderes.
Repudio, portanto, mais uma vez, a atitude impensada, inadequada do Presidente da República.
Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu quero aqui
primeiro manifestar também a minha tristeza porque,
nessa conﬂuência de acontecimentos últimos, o nome
do Dr. Bruno não pôde ser votado como nós gostaríamos. Eu o conheço também e sei da pessoa que é.
Mas, Sr. Presidente, eu quero dizer que nada pode
substituir a indignação que todos os Senadores devem
estar sentindo. Alguns têm dito: “Não, mas ele falou isso

da oposição”. Nesse momento, não há oposição e não há
Situação. O Presidente da República, o mínimo que ele
poderia dizer seria o seguinte: “O Congresso é uma outra
Casa, tem uma legislação e Regimento próprios, sabe
o que faz e é responsável pelos seus atos”. Isso sim era
atitude de um Presidente da República, e Presidente de
um Poder, respeitando o outro Poder, que é este aqui.
Agora, Sr. Presidente, no momento em que o
Senado está fragilizado com tantas denúncias, com
a sociedade nos olhando de uma forma pejorativa, o
Presidente da República, que tem 80% de aprovação
nacional, segundo as pesquisas, diz que aqui nós somos pizzaiolos, que nós estamos aqui assando pizzas,
isto é, que aqui nós não fazemos nada, que nós só trabalhamos para menosprezar a ﬁgura dos Senadores e
das Senadoras. Isso é muito triste. Eu acho que nesse
momento tinha que haver uma revolta coletiva.
Eu não aceito ser chamada de pizzaiolo. Se o
sentido que o Presidente deu foi pejorativo, de achar
que nós aqui estamos protelando, não votamos, não
queremos veriﬁcar nada... Porque é isso que ele fala.
Quando fala que: “Está fazendo pizza”, o que signiﬁca
estar fazendo pizza? Na linguagem popular, signiﬁca
que não quer descobrir nada, que não quer fazer nada,
que está postergando uma situação.
Será que o Presidente acha que nós aqui não
estamos trabalhando, estamos postergando? Então,
ele a favor de que a gente abra CPI? Então, ele a favor
de que o Conselho de Ética trabalhe? O que signiﬁca
isso para o Presidente da República? Eu não sei qual
o sentido que ele dá a pizzaiolo.
Mas eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer da minha
indignação. Não aceito isso. Não aceito de outro poder, não
aceito de ninguém que ultraje o Congresso dessa forma.
O Presidente Lula não tem condições alguma de faze-lo.
Não falo da pessoa dele. Eu falo do poder que ele exerce.
O Poder Executivo não suplanta o Poder Legislativo.
É em nome do Poder Legislativo que me insurjo, Sr. Presidente, contra essa fala do Presidente da
República. Acho isso um absurdo. E temos que ﬁcar
atentos para ver o que está por trás de denegrir de tal
forma o nome do Congresso Nacional.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Almeida, peço apenas que V. Exª. fale
em um minuto, se possível, para que eu possa prosseguir a votação de requerimentos de licença.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Sem revisão
do orador.) – Eu agradeço a V. Exª. e quero apenas
fazer um último registro.
Eu não ouvi aqui nenhum pronunciamento de
protesto na condicional; não ouvi. Ouvi todos em uma
postura aﬁrmativa, partindo do princípio de que o Presidente usou exatamente essas expressões em relação
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ao Senado Federal e a todos os Senadores. E se, amanhã, o Presidente desmentir essa informação? Como
ﬁcarão as senhoras e como ﬁcarão os senhores? Acho
apenas que é uma precipitação. Uma interpelação ao
Presidente da tribuna, tudo bem! Vá lá.
Mas fazer aﬁrmativas sem usar o condicional,
acho extremamente temerário. Digamos que ele não
tenha se reportado a nenhum Senador nem à Casa.
Por que envolver a Casa, a instituição? É apenas essa
a indagação que eu deixaria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Em votação o Requerimento nº 867, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma, para participação de S. Exª.
na audiência pública da comissão temporária destinada
a examinar a reforma do Código de Processo Penal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Em votação o Requerimento de nº 877, de 2009, de
iniciativa do Senador Mercadante, solicitando licença para
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participar das reuniões da Mesa Diretora do Mercosul, do
Conselho do Mercado Comum e da Cúpula de Presidentes do Mercosul na cidade de Assunção, Paraguai.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação o Requerimento nº 878, de 2009,
de autoria da Senadora Patrícia Saboya, pelo qual solicita uma licença de 122 dias, nos termos do art. 43,
inciso I, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
A Presidência tomará as providências para a convocação do 1º Suplente da Senadora Patrícia Saboya
em virtude da aprovação do requerimento lido.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O Parecer lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) –
O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) –
Os requerimentos lidos serão votados oportunamente.

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